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M. A. Šimáek: V novém živote.

V novém život.

Napsal M. A. Šimáek.

I.

'yla to vn bled zelených letních jablek a velikých

blum, jež prolinula celý pokoj a dotkla se nejdíve

smysl díviných, probírajících se z mrákot živých

ranních sn. Vssávána hlubokými vdechy dotkla se zprvu

jen zlehýnka zavených dosud dvíek vdomí, ale hned

potom jakoby na n ztichounka již zaukala a klíovou

dirkou se protáhla, i vlastn nejdív jen zvdav nahlédla.

A hle, po tomto zaukání a nahlédnutí noní sny uvnit rázem se

potrhaly a rozebhly, jako se rozutíkávají stíny, když pooteveme v pokoji

okenici nebo povytáhnem záclonu : Jitro nahlédne, a tma zalézá o pekot
pod postele, za kamna, za jarmary jako splašená zv ped lovcem, jenž

kde se vzal tu se vzal, ale náhle stojí tu se zlatým toulcem sluneních

paprsk.
A bylo tomu vskutku podobn i v pokojíku vdomí mladé dívky,

o jejíž smysly zavadila ta vn letních jablek a nalitých mknoucích
blum. Sotva zaukala na jeho dvée, jakoby v nm kdosi okenici pootevel

a vpouštl svtlo skutenosti. Sny se rozutekly jako smeka pitvorných

dovádivých gnom, zalézajících úprkem do dr i se svou klamivou laternou

magicou, jíž kouzlili nad spící dívkou obrazy odplynulé minulosti.

Dívka se usmála, ale oi její zstaly ješt zaveny. Ani se nehnula,

jen tu vni labužnicky ssála. Nejprve jako jiskra prolétlo jí prociující

duší poznání, že obrazy, jež ji ve snu obklopovaly, skuten náležejí již

odprchlé minulosti. Ze nastalo nco nového, lepšího než byla ta minulost,

nco, co ji nevýslovn tší a jí lahodí. Kdyby byla rázem otevela oi,

byla by onomu nemu pohledla tváí v tvá, ale to ona nechtla. Chtla
to nechat zvolna po špikách pistupovat k svému lžku, chtla s toho

odhrnovat jeden závoj za druhým, chtla se kochat znenáhlým pozná-

váním toho a znova prožívat všechnu tu radost, jež k ní proudila z toho

pibližování se k tomu novému, lepšímu, jež se ped ní rozevelo teprve

ped tymi dny.

Aby rozkoš byla dráždivjší, íkala si v duchu majíc oi zaveny:
„Vždy to není pravda, vždy se mýlím. Jsem stále ješt d(mia. Za chvíli

zakašle bratr a zastená, matka pijde od mlékaky v klapajících svých

pantoflích (nedá si íci, aby se trochu slušnji oblékla), klekne hmotn
k ])lotn a rozdlá ohe. Kdybych pootevela pravé oko, u\idím vyšla-

])ané schdky na dvorek, zelenou pumpu, špinavou ze . . .

Ale sotva se zvedl v ní starý odpor k nenávidnému tomuto obrazu,

l)oi)tevela skuten malounko oko a hned ho zase zavela a znova se

usmála. Uvidla nco zliola jiného: Bílými hákovanými záclonami zastená

1*
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dv okua, mezi nimi zasklenou skí s porcelánovým a sklenným nádobím

a na ní vycpanou žlutou žluvu.

Ta žluva jí udlala. Chtla se ješt chvíli klamat, ale pokusy se

nezdaily, nech pivírala oi sebe pevnji. Blahé vdomí, že už není

v Praze, v souterrainní kuchyni špinavého domu v Opatovické ulici, rozlilo

se jí duší jako svtlo mladého jara kísící se loukou. Slyšela v duchu

volati žluvu v lese flétnovými zvuky: „Kdyby ho bylo," kmitl sejí obraz

ozáené paseky s nízkými kužely mladých smrk, jejichž tmavá zele
prostíkáua fijalovými kvty vrbky, kmitl se jí pás pestré louky u eky
klidn tekoucí a zrcadlící mezi zelení beh bl beránk na tmavém
blankytu nebes — a rázem zaplavila ji nová skutenost všemi radostmi

vábivých svých požitk.

II.

Ale nevstala a nerozebhla se do kynoucích tch pvab slena

Aloisie Žaludová, nov jmenovaná zatímní poduitelka v Kejnov, zstala

tiše ležet na istém bílém svém lžku, jehož povlaky vonly levandulí

a jen na znak se obrátila, hubeouké ruce za hlavu založila a asami
pivených oí hledla na levý roh zasklené oné skín, kde vedle

vycpané žluvy stála mlká sklenná miska s nalitými mknoucími blumami.

Tedy opravdu v míst ! V krásném jihoeském mstysi na tytídní
škole. Pozejtí bude týden, co pijela. Již si odbyla návštvy u pana

starosty, na fae a ve škole, již tu má svj kufr se vším prádlem a

šatstvem, již má svj pokoj u paní Kaškelínové upravený a vystlaný jako

hnízdeko, do kterého v kejnovské lesy zaletla z prachu a dusna kivé

uliky pražské, z neradostné minulosti plné ponížení, ústrk a odíkání.

Vyletla sem jako ptáe z úzké klece, do volnosti, jež jí radostn

kynula, do krásy, dosud v snech jen tušené, jež se ped ní prostírala,

do radosti nového povolání, jež si vybojovala, do íše duhových nadjí

v píští život svobodný a dstojný, jejž si vyplnila zlatými pedstavami

skrytých svých tužeb.

Ale byl také již as na odlet. Tam v Praze v souterrainní kuchyce
sešlého domu by byla již nevydržela ani tvrt roku, tam by bjla —
cítí to — musela zahynout. Te tady z hnízdeka svého dívá se na svou

minulost jako na dlouho a daleko vzdálenou šedivou smutnou krajinu,

za níž se ohlíží ne ze stesku, ale aby zvýšila radost, že jí šastn unikla,

že se z ní zachránila. —
Trpké, bezradostné bylo její mládí. Jednotvárné a pitmlé jako ten

úzký dvorek, na njž vyhlíželo jediné okno jejich bytu, v nmž se naro-

dila a žila až do jednadvacátého svého roku a z nhož vyletla na

svobodu teprve ped pti dny.

Otec její byl truhláský dlník v závod pana Bauera, jemuž patil

i sešlý ten dm, v nmž se narodila. Matka její bývala služkou u domá-

cích, a tak se její otec s ní seznámil. Když se vzali, pidleno jim

domovnictví a za byt vykázána ta úzká dlouhá kuchy v souterrainu,

jež sousedila s truUáskou dílnou. Otec pracoval, matka posluhovala,

i domovnictví neslo njaký groš, tak že nouzi nemli. Když se jim naro-

dila dcera, paní domácí byla kmotrou a po ní dostala také Lojzika
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jméno. Rok ped tím také paní domácí povila dcerušku, kteráž rovnž
poktna byla na jméno sv. Aloisie, ale sleince se íkalo Louise, kdežto

dcera domovníkova zstala Lojzikou, Lojzkou, Lojzou. A tak tomu bylo

i u chlapc. Domovníkv byl Pepík, domácích Josífek. Domácích b)'l

o dva roky starší, a Pepík dotrhával po nm šaty.

„Koukejte, Kaenko," picházela paní domácí sama nkdy dol
do kuchyn domovníkovy, „náš hoch už nemže tyhle kalhoty nosit, jsou

mu malé a lezou mu z nich kolena, vyspravte je Pepíkovi, mže jich

ješt užit," A domovnice se pokorn usmála a ekla: „Pánbh ra na-

dlit, ponížen ruku líbám," a také ruku políbila, „i ty budou ješt

dobry, do školy v nich bude chodit." „Polib ruku, Pepíku," a Pepík šel

a políbil, nebo již vdl, že paní domácí to má ráda.

A jako Pepík po Josífkovi, tak dostávala Lojzika šaty a botiky

po Lujziuce, a taky za n líbávala ruce paní mistrové a vymakávala
své „Zapla Pánbh" z hrdla zadrhnutého jako provazem.

Truhláský mistr pan Bauer, když volal Lojzinina tatínka, pokaždé

nejdív kik „Tondo!" potom hodil hlavou, jako aby Tonda šel blíž,

odkašlal a teprve pak pomalu vysoukával co chce : „Ty prkna, rozumíme,

se narovnají v prjezde, a v nedli skoíme k Bartoníkm a Veselejm

a nehuem' se jim z kuchyn, rozumíme ? ! A eknem, že nekradu, fršttina ?

A zaplatjí, lemplové!"

Jakoby jej dnes slyšela a vidla pi tom nebožtíka svého tatínka,

s vysedlými lopatkami a hlavou k ramenu sklonnou, jak ochotn poky-

vuje na pisvdenou a zasteným svým hlasem povídá: „Nelíbjí mít

žádnou starost, milostpane, to vdí, že to provedu."

A jako na tatínka volával pan domácí jen: „Tondo, rozumíme!"

tak na maminku se kiklo jen s pavlae, — když metla v sobotu dvr:
„Kaeno, v pondlí nám budete muset pomoct prát," a maminkí opela
ometené košt, polilédla vzhru, sísla rukou vlasy pod šátek, usmála se

a ekla: „I pijdu, nelíbjí mít starost, milostpaní."

Když Lujzinka a Josífek domácích byly ješt malí, picházela asto
služka Marjánka dol se vzkazem, aby Lojzika a Pepíek si šli nahoru

hrát. Mitka so šastn usmála, omyla jim tváe a ruce, piísla vlasy,

nai)omeimla je, aby políbili ruku a byly zpsobný a poslala je se služkou

nahoru. A dti šly, ale nerady. Nesmly v té he nikdy mít svou vli.

Musely bývat vždy nástrojem rozmar dtiek domácích. Ty porouely,
Lojzika a Pepík poslouchali. Lujzinka dlávala paní, Lojzika pokaždé
l)yla služkou, Josífek byl panem uitelem, Pepík vždycky neposlušným

klukem, jenž dostával pes ruce. „Nestydíš se, ty couro jedna," volala

Lujzinka paní na Lojziku služku, „Bože, holka, ty jsi nemehlo!" A když
to Lojzice bylo nkdy líto a rozplakala se, Lujzinka dávala se do
smíchu a napomínala jako stará usedlá osoba: „Ale jsi ty hloupá žába>

Lojzko, vždy si jen tak hrajeme. Tu máš buchtu, na a nebre! Sic

bych to ekla mamince, že si nechceš hrát!" Ta hrozba vždycky pomá-
hala. Lojzka vdla, že by od maminky dostala, že nedovedla vyliovt.

Utišila se tedy, otela si oi a dlala služku dál, a Liyzinka dále porou-

ela velkoi)ansky a úsen, dávala se oblékat, esat, nastavovala nohy,

aby jí Lojzka petela kartáem botky, posílala ji do trhu, hubovala, že
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špatuó koupila, podezívala, že si nechala peníze, hrozila, že jí dá otevít

kuf a sebrat policajtem. A dupla pi tom nožkou a rozkikla se: „Hned,

na tom niísi, uvidíš!" A Lojzika v té chvíli musela kleknout a spínat

ruce a prosit proboha: „Milostpaní, prosím jicli, nedlají m nešastnou,

nevyhánjí m! Smilujou se." A Lujzinka po dlouhém zdráhání se konen
usmíila, ale Lojzika jí musela za to políbit ob ruce a zapísáhnout

se, že už to víckrát neudlá.

Tuto hru Lujzinka hrávala si nejradji a brzy vycviila si v ní

Lojzku tak, že tato již na vlas vdla, co a jak má mluvit a dlat.

A ponvadž bez Lojzky tuto hru nemohla hrát, volala ji pozdji skoro

každý den nahoru.

To trvalo tak dlouho, až jednou Lujzinka Lojzku udeila v bujnosti

a svévoli do tváe. Snad myslila, že když Lojzka snesla leckdy ve he
již všelijaké šouchnutí a klepnutí pes prsty, nebude tak zle ani pro

políek. Bylo jim tenkrát už deset a devt let, Lujzinka chodila do

tvrté tídy k sv. Vojtchu, Lojzka do tetí. Lojzika ucítivši ránu do

oblieje, zervenala až po elo, zaala zuby a jako drápem vjela Lujzince

rukou pod oko. Vtom okamžiku vzkypní hnvu a pomsty ani neuvážila,

co iní, a teprv když Lujzinka bolestn vzkikla, vzpamatovala se a od-

táhla ruku. Ale bylo již pozd. Nehty Lojziny vyryly pod okem Lujzin-

iným tyi široké krvácející škráby. Lojzka zbledla a zaala jí líbat

ruce a objímat nohy, ale Lujzinka se jí vyškubla a vbhla do pokoje,

v tvái samá krev. Lojzka v náhlém sevení úzkosti vyrazila z kuchyn,

sebhla se schod a utekla na ulici . . .

Ješt dnes, vzpomínajíc na své dtství, cítí prudké pohnutí té chvíle,

horkou neuritou radost, roztékající se po celém tle, že se Lujzince

jednou vzepela, že jí ukázala, až kam se smí odvážit a kam ne, ale

zárove projímavý strach z toho, co nyní bude následovat, strach, co

ekne matka, co otec, strach z bití a pedbíhavý stud z nho — —

-

III.

Tehda Lojzika poznala, že proti Lujzince není takka ani lovk.
Když se pišourala na veer dom jako provinilý pes, chytla ji nejdív

matka a sbila ji v prudkém vzplanutí zlosti a v otrocké snaze pesvdit
mírou trestu milostpaní domácí, za jak velké provinní sama pokládá

vzpouru Lojzinu. Darmo klekla ped bijící matku, nohy její objímala

v plái, rozzlobená žena chtla, aby slyšela sousedka Hlaváková, aby

slyšela služka od kontrolor, která byla práv u pumpy, aby slyšeli

i v díln, jak své nezdárné dít trestá, že opovážilo se dotknout

sleinky domácích, a aby mohli pak všichni dosvdit, že „jí dala, co

se do ní vešlo." Pibhl i otec z dílny, odepjal emen, zaláteil a praš

kam praš, bil pes záda, pes ruce, pes nohy a kiel a spílal, až vy-

bhli konen dva druzí tovaryši i sousedka Hlaváková i služka od kontro-

lor a uznali, že je toho již dost, a bránili matce a bránili otci — —
Lojzika odvlekla se do kouta, udšena, uvána tak, že nemohla již

hlasu vyrazit a jen zajíkav vsrkovala vzduch, kdjž bolest a lítost se

v ní vzedmulv.
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Ale ješt nebylo uinno spravedlnosti zadost. Matka se jí chopila,

pozvedla ji a táhla ke dveím a tam ji vystrila v novém záchvatu roz-

zuenosti,

„Ani vidt t nechci, ty — , ty — , ty —," a hrubé nadávky se

sypaly na hlavu sbité Lojziky. „Tady máš svý hadry a jdi si, kam
chceš — " a pi tom házela ped ni její spravované sukýnky, její zástrky

a stevíce, její uení i její rozbitou pannu, zddnou po Lujzince.

A to, že ji vyhánla, rozlítostnilo Lojziku víc než všechny nalité

prouhy a bolest z nich. Sbírala své vci a již neplakala, jen sténala

v hrozné lítosti, jež jí hrozila srdce utrhnout.

Ješt vzpomínka na dávno odplynulý ten veer je tak trpká, že

vtlauje jí ješt nyní do oí slzy lítosti z protrpné kivdy.

Tenkrát tu noc pespala Lojzika u sousedky Hlavákové, vdovy,

která se živila roznášením uhlí (její dcera Rozára chodila šít jupky do

jednoho závodu v Celetné ulici a dlala slenu), a druhý den pijata

konen po dlouhém prošení doma na milost, ale musela dív s matkou

nahoru k domácím odprosit.

„Veejí mn, milostpaní," dušovala se stále domovnice ped paní

domácí, „ani podívat se na tu žábu od verejška nemžu. Ona nemusela

být zrovna pi rozumu. Ale já jsem ji sesekala, že zdravého místeka

na ní nezstalo, a mj taky."

„Inu to je všecko dobe, ale mn a radši na oi nechodí. Vždy
Lujzinka je celá zohyzdná; jak se na ni kouknu, všecko se ve mn
tese," slyšela Lojzika na chodb mluvit paní domácí, ponvadž nevešla

s matkou do kuchyn, nýbrž stála skrena v koutku pede dvemi, až

jak to všecko dopadne.

„Pánbh ví, milostpaní," zapísáhla se zas matka, „jak jsem chudá

ženská, desítku bych radši nevidla, veejí mn. Já bych tu žábu byla

vera snad utloukla, kdyby byli nepišli z verštotu a Hlaváková, Takovou
jsem mla zlost a lítost ! Jenom, milostpaní, už nám to líbjí odpustit,

vždy my s tátou za to nemžem', že nám Bh seslal takový nezdárný

dít — " a pi tch slovech dala se domovnice do pláe, a Lojzce na

chodb se táslo srdce lítostivou bolestí.

„Inu, nahoru mn už nesmí ani páchnout. Ješt oi by mohla dítti

jednou vyškrabat, jak je vzteklá," mluví písn a tvrd milostpaní, že

se Lojzce venku až dech zatajuje. „Já vždycky myslila, že má ta holka

dobré srdce, ale to se ukázalo, co v ní je. Vždy je to zrovna jako fúrie,

jako divoké zvíe. Na tu si musíte dát. Kaenko, pozor. Sic vám uzraje

pro kriminál —

"

V Lojzice se zvedl prudký odpor, celé její tlo sebou trhlo, rychle

uinila krok v ped a zvedla po klice ruku, ale hned zas couvla, nebo
zaslechla plá matin.

„Pro Ježíše Krista, co to jenom do ty holky vjelo!" zauaíkala. „Já
jsem nespala celou noc, poád jsem plakala, veejí mn, milostpaní.

Taková byla dív vždycky ticliá a povolná, a te najednou, takovouhle

vc vyvede, takovou hanbu nám udlá. Co si s ní ponu, co si s ní

ponu —

"

Te již to nemohla ani Lojzika vydržet. Srdce jí peteklo, a slyšíc
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matku plakat, dala se veuku také do usedavého pláe. Tak si sama

pipadala v té chvíli špatná a zkažená, že se až zhrozila. Nohy se jí

tásly tak, že si musela sednout.

„Inu, musíte bejt na ni písnjší. Každé rány škoda, která padne

mimo," rozhodovala milostpaní, „To není nic plátno, má zlatá. Jinak

bych se zrovna bála, mít takovou vzteklici v dom."
„Inu milostpaní, pro Kristovy drahé rány, kam bysme šli? — Jenom

už nám to odpustjí. Ona slibuje hory a doly, ona už bude jiná —

"

a v tom matka pistoupla k pooteveným dveím. „Kouknou, já ji vzala

s sebou, ona jich jde odprosit, a sleinku taky, tak poj, poj —

"

Lojzka zoivši matku, vstala a rozlítostnlá, srdce majíc samý plá, ne-

smle uinila dva kroky v ped.
„Jen a tam zstane, jen a tam zstane, mn je ošklivo se na ni

dívat," vzkikla v tom milostpaní, prudce v odporu pohnuvši rukou a

Lojziku jakoby náhle polil mrazivou vodou. Všechen zmklý cit, všechna

roztálá lítost v tom okamžiku v ní ustydla a stuhla. Hlavu svsila a

spurn se zadívala na bosé ošlehané své nohy. („Pjdeš tak," ekla jí

matka, když se chtla obouvat. „K odprošení se nemusíš strojit!" —
Chtla snad tím úinkovat na vtší útrpnost paní domácí.)

„Inu, já vím, že zasluhuje, aby se na ni hnvali," naíká matka po

odmítnutí paní domácí, „ale alespo s námi už mají outrpnost," a sepjala

proti ní zpracované svoje ruce.

„Vždy vás nikdo nevyhání, Kaeno, ale dvakrát se mi takováhle

vc stát nesmí. Mohla bych mít z dítte ješt mrzáka."

Matka políbila milostpaní ruku a pak s dcerou odcházela dol,

cestou po pavlai a po schodech stále zástrou oi a ústa si otírajíc.

Když otevela dvée do své kuchyn, vstrila tam dceru prudce

herdou do zad a ekla tvrd a nelítostn: „lovka by hnedle pro

ni vyhnali jako psa. Aby prosil jako žebrák ! — A ty jsi pi tom

všem ješt jako dub. Ale já ti tu spurnost a vzteklost z tla vyženu,

uvidíš!" a zahrozila jí zaatou pstí nad samou hlavu, až se jí kotníky

vlas dotýkala.

IV.

Na Lojziku mla tato událost veliký vliv. Poznávala to již dávno,

a nyní to vidí zcela jasn. Byl to první silný náraz vdomí spoleenských

nesrovnalostí, pi nmž se její dtská duše otásla do hlubin, ale zárove

naplnila se prudkou žádostí odporu proti nim. Silná hokost z ponížení

vlastního, z podízenosti rodi se jí rozvlnila v srdci, a jelikož nemohla

vykypti projevem nebo inem, houstla v nm v kvas, jenž rozvioval

a pibarvoval všechno její cítní i smýšlení. Tenkrát poprvé šlehla jejím

mozkem uritá vdomá myšlenka, vymanit se z toho ponížení, z té pod-

ízenosti, uniknout té kuchyce v podzemí, tm spravovaným sukýnkám,

té sudb potlaovaných a bezprávých.

Ve svém pemítání a snech vidla rzné cesty k takové spáse, ale ty

všechny pizlaceny byly z poátku tpytem báchorkových náhod a zázrak,

jak je slýchala i ítala v pohádkách o Popelce, zlatohlávkách a princez-

nách. Teprve pozdji romantika zatlaena stízlivjším uvažováním, a víra
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v spasné prince a dobré arodje hasla tím vším, co v okolí svém vidla

a slýchala. Ovzduší podzemní kuchyky s výparem prádla, banální pomluvné

rozprávky matiny se služkami z celého domu, se sousedkou Hlavákovou,

každodenní náky této utahané a špinavé ženy na parádivost a rozb-
hanost dceinu, tupé, krátké a mlké názory její matky i jejího otce

o všech tch všedních životních klopotách a trampotách lidí ponížených

a potlaených, lopotících se mozoln o skývu chleba, to vše dávalo jejím

úvahám záhy reálnjší podklad, pevnjší pdu vypozorovaných pomr
skutenosti, strhalo pozlátko s pohádkových cest, skácelo vtrné zámky
šastných náhod a otevelo prhled na trnitou, ale nemylnou cestu vlastní

síly. Z ásti pisply k tomu obratu i pouné píbhy Hoffmannových

povídek pro mládež, proniklých duchem svépomoci, a stízliv svázaných

do erných tuhých desek oznaených íslem a znakou školní knihovny,

a zvlášt jedna z nich, mající název Cas jsou peníze.
Pamatuje dnes ješt na silný dojem, jakým se do hlubin její duše

vryl životopis sirotka Bedicha, jenž si vštípil do srdce i do mozku rady

mladého knížete Viléma: „Cas je tolik, co peníze; emukoli se uíš,

sob se uíš," a celý další život jimi se ídil. Každé chvilenky použil,

aby se nemu piuil, teba se vc zdála na pohled bezúelná. Každým
dnem se zdokonaloval a každým dnem vyrstal z krutých pomr, v nichž

žil. Z chudého koáka, jenž neuml ísti ani psáti, stal se bystrozraký

tajemník a na konec knížecí rada, jenž štde podporoval své pstouny,

kteí za dtství jen jej bili. — Tyto úspchy zarjdy se jí do pamti, Bedi-
chovo odhodlání a vytrvalost ji roznítily a dráždily k následování. I z ní,

povržené, zneuznávaué, mže se státi kdysi velká paní. Jako Bedich nenechá,

ani ona chvilky nepoužity, bude se stále uit a výsledek se dostaví.

Nedoufala sic v žádné šastné zakroení njakého knížete, ale mla d-
vru, že ovoce jejího piinní nemže zstati zakryto. Napne síly, po-
smšky ji neodvrátí, cíl svj nespustí s oí.

Rozplápolaný ohníek odhodlání neuhasí. Ústrky a ponižování jej

pomáhaly rozdmychovat. Již píští tvrtletí „hausmistrovic žába" pi-
nesla si ve školní zpráv adu jednušek. První úspch byl proudem
zdravého vzduchu do rozhoelého plamene. Zaalo se o ní íkat : „Ta
holka má dobrou hlavu," a to jí lichotilo a dodávalo síly. Však ješt
ukáže, co dovede. Dosud se musí krit, stále krit, bolestn krit, ale

l)ijde as, kdy se vypne. Mla již tenkrát žhavou ctižádost. Služky

z domu, tovaryši z dílny i kluci uedníci volali dosud na ni jen: „Lojzko,

slyšíš," kdežto Lujziuka domácích byla všem už sleinkou, ale i to se

zmní. Jen nepoi)ouštt, jen vytrvat ! bouilo v ní netrpliv.

Píklad sestin podnítil i bratra Pepíka. Byl to hoch slabý a bledý,

mající skoro celý rok rýmu a chrapot. Proto se matka o nj na dvorku
a v prjezdu bála a huávala ho každou chvíli do kuchyky; tak býval

hoch mnohé hodiny sám a sám a stával se zamlklým, nesmlým, plachým.

Matka byla nkdo po jjosluze, otec v díln, sestra ve škole. Když pichá-
zela dom, psala úlohy, uila se a nemohla a nechtla už být spolenicí

ani jeho her ani jeho snní. Byla jeu o ti roky starší než bratr, ale

duševn nejmén o pt vysplejší. Když hoch zaal chodit do školy, ona
už byla ve tvrté tíd, a tu práv kvasil v ní onen obrat nejprudeji.
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Hoch vida sestru stále u knihy neb nco psát nebo kreslit, otvíral také

svj slabiká nebo na útržku papíru máral své i, u b, n a. své hákovité

jednotky a sražené dvojky. A potom piloudával se vždy k Lojzice,

je-li to dobe, a ona mu vytýkala chyby, opravovala, pouovala, ale

pokaždé brzy pozbývala trplivosti, nebo vidla v obírání se hochem

zdržování od své vlastní práce, neprospívavé maení asu. Se snahou po

vymknutí z nenávidných pomr zapouštl do její duše ostré koínky
i egoismus. Zápasila jen pro sebe a o sebe, a vše, co ji zdržovalo, bylo

pítží. Navykla si vi bratru tón nucené shovívavý, který však pe-
cházel asto v nevrlý ; ale práv tím ml za následek, že citlivý hoch

záhy omezoval své ptaní a snažil se bez její pomoci pekonávat obtíže

poátk a nevtírav jen pozoiovat, je-li spokojena nebo ne. Vj^ítal to

již z jejího pohledu, a to mu dostaovalo. Vil jí beze všech pochyb,

a do jeho lásky k seste mísila se i jakási úcta ped jejím úsudkem

a znalostí.

Když Lojzice bylo tináct let a chodila již do druhé mšanské,
zemel jí tatínek. Byl souchotiná, churavl dlouho a dávno zhasla nadje
na jeho uzdravení, ale pes to prese vše tichý skon jeho otásl celou

rodinou. Ubylo tu pec jen osm zlatých jistého týdenního výdlku, ne-

poítaje v to propitné, jež leckde dostával od pánových zákazník, k nimž

jedin on býval vždy posílán, ponvadž uml pece s lidmi jak se patí

promluvit a všecky záležitosti vždy spolehliv vyjednat.

Vdlo se již sice, že pan Bauer vdovu v domovnictví ponechá, ale

vytloukat živobytí z diškrecí za otvírání domovních vrat a za posluhu,

bylo pec jen odvážným úkolem. Bylo tu arci na šest set zlatých úspor,

ale na jak dlouho ty staí? A co kdyby matka onemocnla? — Ovšem

je zde dcera, za rok vychodí školu a mže do služby, jeden krk ubude,

ale v této kalkulaci bylo práv nejbolestnjší místo, jehož pouhé ohledá-

vání zpsobovalo Lojzice muivou trýze. Picházely sousedky a zmiovaly

se o tom na útchu, pincházely služky a hovoily o té vci, jako o nezm-
nitelné již události, i milostpaní domácí to nadhodila, ba sama se nabídla,

že se mezi známými panikami již od nynjška bude poptávat, aby se

holka dostala po roce do poádného domu. To byly pro Lojziku strašné

ei. Mrazivý niivý vítr vál z nich na útlé nesmlé kvty ukrytých

jejích nadjí. Mezi spolužakami jejími byly nkteré, jež urit již mlu-

vily o vstoupení do ústavu uitelek a jež zavsily již na kliku ženského

paedagogia na Rejdišti osnovu své budoucnosti, protkávajíce ji outkem

rozpínavých plán a pedstav.

Také Lojzika kradla se za nimi se svým padénkem, ale jen ne-

smle, z povzdálí, plna úzkosti, aby nikdo netušil, kam se opovažuje.

Lan naslouchávala jejich eem, dráždila se vyptáváním na podrobnosti,

ale když se pímo na ni obrátily, zda též ona pomýšlí vstoupit do kursu,

polekan, plna rozpak zapírala, a práv v její duši nesmlá nadje ta

hoela plamenem divokým. Byla v té dob nejlepší žakou ve tíd, uila

se usilovn franin, tla vše, co jí do rukou pišlo, a literární její

znalost dávno již roztrhla úzkou klícku ítankového obzoru.

A te najednou smr otcova smetla ji s prahu svatyn jejích skrytých

sn, do níž odvážila se vstupovat jen ve chvílích samoty s dechem štstím
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se dusícím, a strkala ji do prachu siluice, kterou bosou nohou chodí

dívky chudinv za uejbližším cílem služby u cizích lidí.

V bolestných keích rdousené skryté touhy zatmíval se jí zrak plá-

em, a duše její ztýraná za dne emi sousedek a dveek v nocích

dlouhých a bezesných obcházela svou svatyni, a lkala zoufale na stupních

jejích. To byla doba pro Lojziku nejsmutnjší.

V.

Ve tetí tíd mšanské školy sedla vedle Lojziky ve škamn
Boženka Ulrichova, dcera obchodnice s prádlem, která mla sklad svého

zboží v úzkém krám ve Spálené ulici. Byla to zdravá, plnolící holice,

jen asi o tvrt roku starší než Lojzika, ale vypadající již jako šestnácti-

leté dve. Opakovala tetí tídu, ponvadž jí nebylo ješt plných trnáct

let, ale skoro se již stydla makat se v školní lavici. Byla veselá,

hovorná, dobrosrdená, ale do uení a úloh se jí už mnoho nechtlo.

Vidouc v Lojzice zpsobnou pomocnici, brzo se s ní spátelila a vylá-

kala ji i k sob dom. Zstávala v témž dom, v nmž matka její mla
krám. Mla ješt dv mladší sestry, Lidunku a Márinku, z nichž starší

chodila do tvrté tídy, mladší do druhé. Doma s dvaty bývala use-

dlejší již služka Líži, kterou nebylo si lze pedstavit bez žlutého šátku

na hlav, a stará vrásitá babika, matka paní Ulrichové, stále pletoucí

nekonené punochy, snad vnukám již do výbavy. Stará paní mla svj

pokojíek hned vedle velkého rodinného pokoje, ve kterém se dti uily,

hrály si, jedly i spaly. Ped jedním z oken mla tu i Boženka svj stolek

s uením, a u toho sedávala s Lojzikou, která jí pomáhala kreslit mapy,

pekládat do franiny a louskat poetní a mické oíšky.

Tato ochota arci nevyrostla pes noc a z pouhé náklonnosti pá-
telské, nýbrž byla Boženkou vykoupena rznými malými pozornostmi,

v nichž však Lojzika bystrým instinktem chudých dtí záhy prostehla

poátky píštích prospch. A nesklamala se. Z poátku poskytována

spolužace Boženin sem tam jen njaká svaina, hrneek kávy s rohlíkem

neb pátení buchtou, ale za nedlouho pozvána Lojzika již i na nedlní

obd anebo nkdy na lepší njakou veei. Tu seznámila se i s paní

Ulrichovou,* kterou do té doby vídala jen nkdy za pultem v krám ped
nastavenými hradbami zelených a bílých kartán s ozlacenými hranami.

Byla to slabá ilá osobika, bledých tváí, šedých, hladce pes uši se-
saných vlas s malým epekem pišpendleným k temeni, stále s bavlukou

v uších, ale s bystrým erným okem, vyhlížejícím zpytav z obruby

stíbrných brejlí. Hned se zaala Lojziky nenái)adn vyptávat na rodinné

její pomry, pozorn naslouchala jejím sdlením, projevovala úast, ale

pi tom nezapoiuínala vlídn a i)átelsky ji pobízet, aby si brala, aby se

neostýchala, chutná-li ji, a aby pece také pila, sklenika piva že jí ne-

uškodí. Pi tom utkvívajíc laskavým pohledem na bledých jejích tváích

opakovala již po nkolikáté s lehkým nádechem veselosti: „Vždy vy

papáte jako i)táek, to je hrza ! Podívejte se, jak naše dti šupají. Ty
jsou jina i)i apetýtu, vi, Múrinko," obracela se na svou nejmladší,

která byla jako koulika. — Nedlouho po tchto prvních poátcích bližšího
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seznámení s rodinou Ulrichovou, vytasila se paní jednou u nedlního obda
s otázkou, nemohla-li by Lojzika tak nkdy s Lidunkou a Márinkou

opakovat uení a dohlédnout jim na úkoly, vbec trochu se s nimi za-

bývat, že by jí za to ráda dávala každý den obd. A hned dodávala, že

ji nechce tou nabídkou urazit, ale že si tak myslí, že jejím dtem by

to bjlo jen na prospch a ona, Lojzika, že by snad proto také uení
nezanedbala— ? Pi tom tázav na Lojziku pohlédla ostrýma svýma oima
za skly brejlí, a tenké své rty ani zcela nedovela, jakoby je mla již

uchystány k námitce.

Ale Lojzika, celá zapálena radostí, rychle pijímala a dkovala,

i k ruce paní Ulrichové se sklonila, aby ji políbila — emuž však tato

zabránila, rychle ji pozvednuvši do výše, a od tch dob chodila Lojzika

denn v poledne ze školy s Boženkou, pomáhala jí a opakovala s mlad-

šími jejími sestrami a bývala skoro více ve Spálené ulici u Ulrich, než

doma v Opatovické.

Její matku tento obrat tšil. Ped Lojzikou svoje potšení sic ne-

projevila, naopak mluvila ped ní o tom jejím pobývání mimo dm dosti

nevlídné a nevrle, ba nkdy i bodla výitkou, ale komu mohla vypra-

vovat, že její dcera se uí v dobrém dom, že tam na ni dbají a že by

ji mly nejradji poád kolem sebe, tomu to vyklopovala zálibn s úmvem
mateské pýchy a s náležitým vytknutím všech podrobností, jakoby pod

vydaenou bábovkou narovnávala každý zahnutý zákrojek prosekávaného

papíru.

To Lojzika dobe vyciovala, a touto pýchou matinou provlekla

nitku vzkíšených svých nadjí. Pi tom proniknuta byla celá její bytost

horoucím úmyslem držet se zuby nehty u Ulrich, zachovat si píze
pauinu, uinit se nepostradatelnou dtem. V té rodin vidla pomoc pro

své plány, posilu ve svém zápase o n.
Již nyní zaínala pociovat úinek svého styku s ní a pomru k ní

z rzných malikostí, které však pro ni mly svou vnitní cenu a váhu.

I starší služky a tovaryši v dom, kteí ji znali kolik let, pestá-

vali jí tykat, obcházeli pímé oslovení a mluvili s ní ve tetí osob

:

„Lojzika by mohla být tak dobrá a íct mamince, že má pijít k milost-

paní." „Lojzika by snad mohla milostpánovi skoit pro pivo. když zrovna

nemá co dlat?" — To byl již patrný pokrok proti dívjšku, kde se

prost jen volalo: „Lojzko, dojdeš pro pivo! Lojzko, zavolej maminku,

a k nám jde !"

I matka sama dbala nyní, aby „když chodí k tm Ulrichm", byla

trochu lépe obleena a nedlala jí hanbu. Sama šla s ní koupit do Per-

lové ulice zimní epici z krymru, první, kterou Lojzika mla pímo
z krámu, nebo dosud nosívala vtšinou šátky nebo dotrhávala darované

klobouky po slen Lujzince.

V oích všech vbec Lojzika svým stykem s rodinou Ulrichovou

postoupila, toliko paní domácí dívala se na tu celou záležitost skrz prsty

a netajila se svou nechutí a nedvrou. Jednou zala s domovnicí ped
Lojzikou o tom e. Kam prý to povede ! Lip prý by bylo, kdyby Ka-

enka i)idržovala holku už od nynjška doma k práci, piuovala ji prát,

mejt a žehlit, toho že jí bude jednou teba, a ne uení dtí. Tím prý
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se jí zbytecu uvádjí do hlavy jeu marnivé myšlénky a nechu k práci,

kterou bude v život nejvíc potebovat. Žádná paní se jí nebude prý

ptát, umí-li mluvnici a algebru, ale dovede-li ist prát a žehlit.

Domovnice ovšem nemohla milostpaní odporovat. S pokoruj-m úsm-
vem tedy svdila a konejšila paní domácí, že až Lojzika vyjde ze

školy, beztoho se jí to všecko z hlavy vykouí. Te dokud ješt chodí,

že ji nechce schváln do nieho nutit, ponvadž je holka slabá a nemá
toho zdraví nazbyt. A a prý ješt užije trochu té volnosti, beztoho je

jí snad už namále.

S utajeným dechem a tlukoucím srdcem naslouchala tenkrát Loj-

zika tmto námitkám i spíše omluvám matiným. A byly pronášeny

obvyklým poníženým zpsobem matiným, vycítila dcera pec napjatou

svou duší, že z nich pní jakýsi skrytý odpor, který pak vskutku po

odchodu paní domácí vzkypl. Chvíli matka pokraovala v kropení

prádla a mlela, ale potom se obrátila na dceru a hned pak hodila

hlavou ke dveím za domácí paní :

'

„Vidíš, nepeje ti to. — Máme bejt všichni poád jenom oušlapek,

jeu dít do oupadu!"

Jako dnes kdyby to bylo, tak slj'ší dosud ostrý, tvrdý pízvuk tchto

matiných slov. Poznala z nich vzepjetí vzdoru utlaované a ponižované

chudoby a nahlédla tu vteinu do matiny duše hloubji než kdykoliv

ped tím. Padla jí do duše ta slova jako Noemova ratolest. Byla by

matku za n zlíbala, ale bála se živjšího projevu radosti, aby nepro-

zradila prudké rozpjetí svých nadjí.

„Poád má být lovk jenom pod nimi," ozvala se tedy pouze, aby

podpíchla matino podráždní.

„Jakobjs nemohla mít jednou lepší živobytí, než jsem mla a

mám já," vzplanula matka na novo. „Na to dení je dost asu, až kdyby

všecko prasklo. Ty se te jen drž u Ulrich. Když už jsi se tam na

pólo uchytila, snad se uchytneš na dobro. Mají mít po feriích v díln

tebe nebo jinou." (Za krámem mla paní Ulrichová velkou svtnici, v níž

šilo osm dvat.)
Tato slova matina prudce stlaila vzepjaté nadje Lojziiuy. Vtekla

do její vzplanulé radosti jako proud mrazivé vody. Tedy pouze budoucí

šiku ve sklad prádla paní Ulrichové vidí v ní matka. Je to sic zá-

chrana ped budoucností služky, ale je to zas také i pepážka na cest
jejích vlastních plán a nadjí. A bude tžký boj, ji prorazit. To cítila

Lojzika hned od prvního okamžiku po pronesení matiných slov. Ale

neprozradila se ; v matin propuklém odporu proti radám paní domácí

vidla prozatím pec jeu krok ku pedu a peovala jeu o to, aby odpor

ten nedodoutnal snad vlivem optovných naléhání.

O vánocích nastal ten rok nový konflikt. Dosud bývala rodina do-

movníkova ne zvána, ale pivolávána o štdrý veer pokaždé k domácím.

Dalo se tak vždy po veei o pl sedmé hodin. Matka v ten den Loj-

zice a Pepíkovi uchystala již svátení šaty a když služka od domácích
pišla, že již mají jít, odvádla je nahoru. Vešli do kuchyn a zpsobn
ekali na chystanou chvíli podílení. Matka vymnila se služkou dvrné
úsmvy a i>ohledy a hned odkládala istou zástru, že pomže mýt nádobí.
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Lojzka držívala Pepíka za ruku, a oba tlaívali se ke zdi, ekajíce na

zazvonní z parádního pokoje. Služka pátelsky se u nich zastadla, po-

hladila je po hlavách a zeptala se, jest-li se už tší — a oni, povinný

úsmv na rtech, hlas majíce zalehlý, jen pisvdovali kývnutím hlavy.

Konen z pokoje zavznl zvonek, dvée se otevely, ze sousední jídelny

vbhly tam dti domácích, z kuchyn se nesmle pikrádali Lojzika
s Pepíkem. Na stole v zái svíiek stál vysoký vánoní strom až

ke stropu, ovšený papírovými etzy, ozlacenými jablky, oechy a cu-

krovím od zpoda až na vrchol. A pod stromkem narovnány byly v kra-

bicích a papírových obalech dárky, a paní domácí ped nimi stála s tváí

vlídn dstojnou, pipravena k podlování.

Nejdíve dostal pan domácí, jenž stál ve dveích sousedního pokoje

bez kabátu, s dýmkou v ústech. Potom Luj zinká a Josífek i malá Fa-

nynka pijímali z rukou matiných každý po nkolika dárcích, s nimiž

nedokav se hrnuli do jídelny, aby již již je prohlédli a rozestavili po

stole, pak picházela na adu služka, jež berouc z rukou paniných

s dárkem zárove zlatkovou vánoku, dkovala poníženým „Nadl Pánbh"
a prudce se shýbla k pravici dárkyn, aby ji mlaskavé políbila, a na

konec zbyly pak již jen domovníkovy dti.

„Tak tady máš ty," pistoupla paní domácí k Lojzice a podávala

ji balík flauelu na zimní oblek, „a tady ty," obracela, se k Pepíkovi
se zimními botkami a epicí.

Skrené Zapla Pánbh, pokorné políbení ruky se strany podaová-

ných i matky, jež tiše se usmívajíc zdvoilým úsmvem brala z rukou
paniných také ješt stdrovku a mísu s jablky, oechy a nkolika kousky

cukroví, nové ješt podkování u pohovky v pokoji panu domácímu, jenž

na odpov jen nco nevrle zabruel, emu nikdy nikdo nerozuml, a

matka s dtmi odplížily se zas do kuchyn, kde dárky vybalovány, chvá-

leny a hlasit urovány výhradn jen pro svátky a kde povinn ekáno,
až vjedou dti domácích, aby se pochlubily se svými hrakami a vzbu-

dily skrytou závist tch, jež dostaly jen „nco na zimu".

Lojzika a Pepíek odnášely si potom své dárky dom, ale zas

museli pijít nahoru, nebo dti domácích chtly míti ješt tichý jejich

obdiv pro svého „Ježíška". Matka zatím stála tu již ve vykasané sukni,

opásána hadrem a myla ve dezu nádobí. Pan domácí sváten naladn
poslal Lojzku pro džbán obyejného piva, aby prý se maminka s Mar-

jánkou taky poádn jednou napily, a domovnici nakazoval, aby nalila

taky dtem; „ale pozor, a se nenalíznou," dodával v dobrém naladní

po vydaené štdrodenní veei. Za chvíli pišla ješt paní domácí a

pinášela Kaence kus erné a kus smažené ryby na ochutnanou jí

i dtem a postavila oba talíe na víko služiny postele, kam položeny

ped tím již štdrovky, jablka a oechy, ponvadž nikde jinde pro samé
nádobí nebylo kouska místa.

„Tu ernou pošlu mýmudol," svovala domovnice milostpaní, „a tu sma-

ženou si necháme na zejtek. Lojziko, jdi, dones to tatínkova, a si smlsne."

„Ale dej pozor, abys to nerozbila," napomíná milostpaní, potšena,
jak si ti lidé toho kousku ryb váží, a ješt na chodbu za Lojzikou
volá: „Ale pij hned zas zpátky, budeš muset ješt pro pivo."



v novém živote. 13

Takový býval štdrý veer Lojziin rok ro rok, krom jedué výjimky,

a to toho roku, kdy poškrábala domácích Lujzinku. Tenkrát uesmla
o štdrý veer nahoru a také nic nedostala. Byla tehda s tatínkem sama
doma, a bylo jí lépe s ním o samot než nahoe. Tam víc bj-lo jídla a

pití až pes míru, ale tkvlo v té okázalé štdrosti a sváten podma-
štné dobré vli i mnohé ponižování a pokoování, jehož hroty Lojzika
vždy bolestn cítila.

Teprve ten rok po smrti otcové mlo býti jinak, než dosud bývalo.

Již týden ped svátky pozvala Lujziku paní Ulrichová k sob na štdrý
veer, a Lojzika vdn pijala. Tam u Ulrich je zcela jiný svt pro

ui. Tam nevidí stále k líbání nastavenou širokou ruku paní domácí, tam
u Ulrich není „hausmistrovic holkou", které když se nco dá k sndku,
dá se jí to ke služce do kuchyn, tam neeká se panským pohledem na

její ponížené „Zapla Pánbh", tam neposílá se místo služky pro pivo,

tam jí s rodinou u stolu, družka i uitelka domácích dcerek, tam voln
mže zablesknout svým dvtipem, svou setlostí, nebo tam neíhá na

ni podezelý, pohrdavý úsmšek, jenž praví : „Ty toho máš tak zapo-

iebí. Kdybys se nauila radji podlahu vydrhnout!" Tam je rovna nej-

starší dcerce, s níž si tyká, a ty mladší tam mluví s ní až uctiv, kdežto

u domácích je i Lujzince, i Josífkovi, ba i té malé Fán poád ješt jenom
Lojzkou, jenom takovým „hej, pokej!"

Nebylo tedy nesnadno se rozhodnouti, kam jít. Radost jí zasvítila

z oí, celý obraz toho útulného štdrého veera v širokém rodinném
pokoji, kde velká visací lampa rozlévá tlumenou svou zá, zatanul jí

zjasnný v rozveselené duši.

Ale pišel odpor a boj.

„Tak dív jsme jí byli dobí," rozkládala paní domácí, když se to

dovdla, „ale te už je jí nová známost milejší." (Zaskoila schváln za

pedstíranou záminkou na veer k domovnici, kdy vdla, že je i Loj-

zika doma.) „No jen si jdi, jdi," obracela se k této, „ale u nás na nic

neekej."

„Milostpaní, líbéjí mít uznání," ujímala se dcery domovnice, „ona
se musí pece jen hledt zachovat, když tam má ty obdy a když tam
uí . .

."

„Inu jen a se zachovává, ale mla by se pedevším taky k nám
zachovat. Tam ji znají sotva pár msíc, kdežto já ji držela pi ktu
na ruce. Ale jen a se nepepoítá v tch svých spekulacích. Já taky

l)udu vdt, co mám dlat."

Každé to slovo se v Lojzice vzpíilo tvrdými svými hranami. Cí-

tila, jak ta celá e je zpnna nepátelstvím, a vdla, odkud kvasí.

Milostpaní není vhod, že se pozvedá z pituplé pokory, že se hýbe pod
jejím i)odpatkem, že jí chce uklouznout z ponížené role, kterou jí

l)isoudila.

Vší silou se musela tenkrát pemáhat, aby nevyšlehl plamínek
z výhn vzpoury, kterou skrývalo její nitro. Ale jiskra pece jen vy-

letla.

„Pro pivo už mže letos chodit Pepíek," pravila mírn, ale pevn,
„tak nnu! u vás, milostpaní, beztoho nebude nikdo postrádat."
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„Postrádat! — Jak to mluvíš, prosím t?" obrátila se ua ni

tvrdé pauí domácí. „Jen dej pozor, abys ty nás jednou nepostrádala.

Mn je to, holenku, teprve jedno, kam si pjdeš, když tob je to jedno,

k nám nebo k Ulrichm, ale jen dej pozor, aby z toho velkého pátel-

ství nebyl brzy njaký hnv." A s tmi slovy tehdáž pauí domácí od

domovnice odešla.

Lojzika, zbledlá ponížením, rozilen pí^echázela, matka rovnž

pozbyvši klidu, ustala žehlit a šla vymnit želízko do cihliky.

„Tak vidíš, rozlila jsi si ocet," pronesla po chvíli, zkoušejíc cihliku

na zvlhlém prádle, z nhož išiv vystupovaly pi tom doteku rozpále-

ného kovu nízké kotouky páry.

„Kdo by to byl ek', že tak o mne stojí," poznamenala pichlav

Lojzika.

„Snad bys tam pec jen mla jít — ?" ozvala se po chvíli matka

a pohledla od prádla na dceru. „Oua je mstivá," dodávala jako na vy-

svtlenou toho svého návrhu.

„Já od ní nic nechci, ani tohle," vyhrkla prudce Lojzika a luskla

nehtem o nehet, „já o to nestojím, jen a mi dá svatý pokoj, a m
nechá voln dýchat."

„Inu — když tu nejsi jeu ty sama —-" prolomilo se voln a tžce

z matky.

Provazy odvislosti zaízly se Lojzice do duše.

„Já tedy u Ulrich odeknu," vyjela ve vzkyplé trpkosti. „Já jim

vbec eknu, že tam nemžu chodit, já vbec s tím vším praštím a budu

vám pomáhat mejt schody a mést dvr, a to jí pak bude vhod a vy

budete mít pokoj." A vyjeknuvši to jedním dechem dala se do bolest-

ného, nervového pláe.

Matka v prvním okamžiku prudce postavila cihliku a nedožehlený

límec smetla zlostn na zem a chystala se zlostn rozkiknout, ale když

zaslechla stkáni Lojziino, když zahlédla její slzy, udusila v sob po-

dráždní, vzkyplé výbuchem dceiným, pejela si rukou elo, a ekla

tlumen hlasem z nitra se prodírajícím a rozechvným

:

„Když my jsme takoví chudáci — nu, pomož si!" A sotva to do-

ekla, i drsné, v mozolné práci vyrostlé té žene vyhrkly slzy z oí a

duše její zavlnila se pláem.
Ješt dnes Lojzika cítí hokost tehdejších slz a rozvíené neštstí

té chvíle. (.Pokraování.)

rf^^'
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Demogorgon.
(Psáno po ukoneni pekladu Shelleyova Odpoutaného Prométhea.)

Báse Jaroslava Vrchlického.

Ty uejstarší, jenž díve bys, než svty
se rozletly rznou drahou svojí,

ty vný, nesmrtelný, bez poátku
a bez konce jenž budeš v sob jeden,

jenž nevíš, co je zmna, as i prostor,

neb vše to sám jsi všecko objímaje,

(jak Plato tušil t a vidl Shelley

v snech, píroda kde celá byla hostem),

ty božství jediné a uevyzpytué,

nás jako pýí nesoucí v svém klínu,

v tmu halen, svtlo za masku jen maje,

neb svtlo ranní a tma stále dýchá,

rci, zdali cítis nkdy proudem vk
cos pro lovka?

Dvakrát vk clona

se roztrhla ped velebnou tvou tváí

a dvakrát stála hora ped tvým zrakem
a vždycky na každé z nich trpl lovk,
a polobh, bh zván dle zvyku lidí,

však v jádru lovk, lovka syn pouhý

!

Tys vidl hrdý Kavkaz tret k nebi

pln leduých hrot ve vichici snhu,
pln huících a hmících vodopád,
pln slují, v kterých ohlas sta dímá,
jež probuzeny vichry jako lvice

hmí s hromy o závod a v stedu ledu

tys vidl lovka, jenž vbitý k skalám,

spjat kruhy démantnými Silou, Mocí
val ku hvzdám své lirozué auathema,

ped kterým hvzdy putující v mracích

tvá zahalily, neb cos jako slza

se chtlo plížit nesmrtným jich okem.

Ten lovk, lidmi zvaný Prométheus,

dal ohe lovku, s ním svtlo, teplo

a divou sílu jtodmanit si kovy,

je si)ájet v pístroje a tvrdé zbran
a odvahu, vše podstoupit a zažít

i zahnat šelmu, jejíž zuby ledy
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a jejíž ohon vichr od severu

a jejíž srs je snhu hustý kožich,

jež sluje zima, kterou tuhne všecko.

Pi jeho ohni mile praskajícím

se rozvázala srdce, ruka vztáhla

se po kadeích vedle snící družky,

po její šíji, vyklenutých adrech

a ústech svítících tmou jako koral

a žíly vely, srdce div bilo

a poprv lovk šeptnul sladké slovo,

jež bylo láska. On mu dal dar písn,

jej uil opakovat v sladké not,

co zpívá drozd, ím hýká v mraku orel,

co echem opakuje skalní ruej,

ím opájí se jasmín pi msíci

ve zpvu slaviím.

A za to pykal

na skále supem drán.

Dle staré báje

tys vystoup z tmy své, to jsi trpt nemoh,

tys osvobodil rázem zmueného,

tys v propast skácel jeho protivníka,

zpupného Joviše kdes na Olympu,

tys' vrátil opt lidstvu svatý ohe,

s ním jazyk, teplo, lásku, pravý život,

pak vrátil jsi se v temno dum svých tvrích.

A vky táhly jako hvzdy nebem,

ty bílé jako ovce, kdy jdou k stíži,

ty tmavé jako vrány stásající

ku zemi tžké, zkrvácené peí

a lovk žil a bojoval a tvoil

a trpl znova, propad lsti a zrad

stvr vlastních z bázn, jež pochází z viny

a bída rostla výš a výše k nebi,

až zatemnila tmu, v které Tys doma,

že roztrhl jsi titanickou silou

svj hustý závoj. Bda, co jsi vidl?

Po tisícletí podobný zas obraz

!

Zas hora byla — ale spráhlá sluncem

bez kvtu, trávy, bílá jako lebka;

v ní na úpatí jejím spali mrtví

od vk juž, však jejím na vrcholí

na kíži hrub sbitém visel lovk,
na hebích visel za ruce i nohy,
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krev stékala mu pes oi a elo,

a v rusém jeho lepila se vlase

a padala jak tžké kapky dol
na prsa vyhublá, kde nejsvtjší

se táslo srdce ve smrtelné kei.
Zas byl to lovk, tenkrát zvaný Kristus,

jenž lovku dal víc než Prométheus,

jenž velké chtl a po svatém jen toužil

a zákon lásky kii všemu a ku všem

nad všecky vztýil zákony a ády.
On rovnž trpl. Tys moh klidn z mraen
se schýlit k nmu, uvolnit mu heby,

jej vzkísit jak jsi vzkísil Prométhea,

jej vrátit lidstvu, jak jsi toho vrátil,

však tys jej nechal na kíži tam viset

a zpátky vrátil jsi se do tmy svojí,

v svou lhostejnost, ve mrano svojí dumy.

Snad myslil jsi : Na znova opakovat

tu tragedii, která sotva nkdy
mít bude konce? Jednou osvobodil

jsem Prométhea, s ním vám vrátil život,

pro propadli jste znovu mdlob vlastní

a vin, její dcei? Nepomyslis,

že lovk, vné dít, stokrát znova

si zbourá úsilím, co vystavl si.

Tak na kíži jsi nechal viset Krista

i s jeho láskou, opustil jsi lidstvo

a utajil se hloub a hloub až ke dnu

všech taj pírody a tam se halíš

v své tvrí dumy.

A já darmo ptám se

:

Když Prométheu, jenž b3'l rozum lidský,

jsi pomohl, pro Krista, jenž byl srdce,
mít nechal jsi ?

Ty mlíš?

Kdo t vzbudí?

Zda dla valící se jako hromy
spícími msty, zvony se všech vží
v poslední kei znaveného lidstva,

jež kácí všecky oltáe a bohy

a sebe staví tam, kde má jon kleet,

zda dtí vzlyk, zda proklínání matek,

zda dóm tíšt, hoící obrazárny,

jichž dýmem líýká zkrvácená luza

:

„Chcem chleba tla, co nám chleb je duší?"

2*
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Zda uové války, jež jsou zákeuictví

a v spoustách vraždéní? Zda egoismus,

pes vychrtlý, jenž v lovka se vtlil?

Zda tvrích duch zoufalství a bída?

Zda prázdná dla a vyždímané mozky
všech mesiáš dvacátého vku,
již místo pochodní jen s lampikami
se plíží po hbitovech budoucnosti?

Svt v rumy padá.

Mlíš ?

Co t vzbudí?

Jan Neruda.

Biograficko-] iterarni studie od Bohuslava ermáka.

I.

Nerudovo mládí a literární boje.
*

(1834—1860.)

Mne osud do kolébky tvrdé dal,

pak na kazajku záplatu mi pišil,
plá trpký novým jenom pláem tišil . .

.

A k bid zas mné osud silu dal . .

.

Knihy veii (2. vyd.) str. 1S7—J88.

álo jest básník a spisovatel eských, jichž ovzduší

v nejútlejším mládí bylo tak pochmurné, jichž obzor

pírodní byl tak úzký, hradbami pevnostními sevený

a jichž chudoba byla tak citelná, jako Jana Nerudy.

V chaloupkách venkovských zrození, etní básníci a

spisovatelé eští, by trpký chléb chudoby jedli, mli
živý styk s pírodou a kam oko dohlédlo volný obzor.

Vlnící se osetá pole, zelené luiny, mladistvý háj i tmavý, vysoký les,

potek bublající olšinou, neb eka z jara bouná, v let své behy celu-

jící, rybník porostlý rákosím, kamenitá stráií, plná hadince a divizny,

i kvetoucí úval, vše patilo jaksi také jim. Oni smli honiti se za mo-

týlem, utrhnouti si kvtinu, která se jim líbila, slíditi, kde ptactvo hnízdí,

které znali, líiti na ryby a raky, stopujíce pi tom život ve vod a nad

vodou, vdli, jak žije zv domácí, polní i lesní a mli prostor svo-

bodný ku hrám dtským, nepoznavše valn rozdílu mezi chudým a bo-

hatým, což vše malostranskému dítti bylo poloviní bájí, které mimo

to bolestn rozdíl mezi sebou a díttem z rodiny bohaté cítiti muselo.



Jan Neruda. 19

Plných a silných vliv pírody, tak vážných pro nazíravou mysl

dtskou, Neruda tém ani nepoznal. Jeho ovzduším byla malá svtnika,

kde bydleli rodie, chodba, kde stýkal se s dtmi soused, njaký dvorek,

kde si s nimi poskoiti a pohráti mohl, obzorem ulice dláždná s vyso-

kými domy, nad které vynívala zelená kopule svatomikulášská a krá-

lovský hrad s chrámem svatovítským. Petín a Jelení Píkop, kdež i pá-

chnoucí potok mezi stromovím líne se ploužil, byly jeho háje a lesy.

Od královského hradu kynul ovšem oku chlapcovu pes mohutný obraz

Prahy za kamenným mostem tu a tam kus kraje, však v tu stranu, za

Vyšehradskou bránu hoch malostranský nikdy nepišel ; co z okolí praž-

ského poznal, soustedilo se na pohledy za Strahovskou branou smrem
k Hvzd a za Bruskou smrem k Šárce. Jest ku podivu, že Neruda,

pokud' víme, život na venku, krom d\ou nahodilých pípad, v dtství

ani nepoznav, mohl ásten aspo svží dojmy dtské nahraditi pozdjším

pozorováním na potulkách o prázdninách. Ponkud dá se vc vysvtliti

živým vypravováním matiným, které v bohaté obraznosti chlapcov vy-

kouzlilo nezídka obrazy, skutenost nahrazující.

Mládí Nerudovo bylo smutné a spisovatelské dráze, v níž mohutnou

innost vyvinul, málo pimené. Toliko velký, vrozený talent mohl v tch
pomrech vyniknouti, duch slabší by byl zakrsal. Ovšem duch Nerudv
byl by i nepíznivjším ovzduším pronikl, nadán jsa vzácnou silou, která

i nejvtší pekážky lehce pekonávala a lámala.

Rodný pvod jeho byl nepatrný a nízký.

Otec Antonín Neruda, dlostelec 14. comp. I. dlosteleckého pluku,

vyznamenán dlovým a služebním kížem, pocházel ze Zásmuk, jsa sj'nem

obuvnického mistra Václava Nerudy. Když si matku Nerudovu Barboru,

rozenou Leitnerovou, dceru Petra Leitnera, zednického mistra a Fran-

tišky Leitnerové, rodem Valešové ze Slabec bral, byl vdovcem v stái 47 let.

Z dtí jeho z prvního manželství žije toliko Marie, vdova po Josefu

Bohákovi v dalekém Wilberu, menším to mst v Nebrasce v Spoj.

Státech Severoamerických, u vysokém stáí 73 let v úplné tém odlou-

enosti. Dv dcery její Karolina, provdaná Hronková, a Marie, provdaná

Nováková, dlí v Chicagu.

Též matka Nerudova byla dle snubního listu vdovou, však bezdtnou,

v stáí 36 let. Satek odbyl se v Praze dne 18. íjna r. 1831. Kostel,

v nmž manželé duchovním správcem plukovuím, ve. biskupským notáem
Františkem Rejskem byli oddáni, není znám. Svdky pi oddavkách byli

Šimon Mayer, šikovatel a Michal Geberth, dlostelec, oba od I. dlo-
steleckého pluku, který tehdy v Újezdských kasárnách ís. 413-III. byl

ubytován.

Záhy 1)0 satku pevzali rodie Nerudovi kautinu v tchto kasár-

nách. Žili tu sami po dv léta, neb dítky Antonína Nerudy z prvního

manželství byly již odrostlé a zaopatené. Teprve v tetím roce dne 9.

ervence 1834 na noc ped sedmi bratry narodil se jim syn, kterému

pi ktu po kmotrovi dáno jméno Jan Nepomucký. Jak z legalisovaného

opisu kestního listu zejmo, ktil novorozence opt Frant. Rejsek, plu-

kovní duchovní. Kmotry dcku byli Jan Laufer, podomek v král. hriul,

a žena jeho Františka.
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Když byl Jeníek už odkojeu, zabloudila jednou do kasáren na
Újezd stará, chromá cikánka, poptávajíc se po cikánu vojáku, jehož

jméno tu nikdo neznal. Dlostelci, na které se obracela, majíce za to,

že se bába jen na oko ptá a na krádež smýšlí, odbývali ji krátce a hnali

ven, když se Nerudova matka, nesouc chlapce na ruce, k tomu nahodila.

Pispním jejím dovdla se cikánka, v kterých kasárnách hledaný cikán

leží. Z vdnosti nabízela se, že chlapci pohádá. Nevidouc odporu cho-

pila se žlutou, ovadlou rukou buclaté leviky dítte a dlouho ji pozoro-

vavši vrtla hlavou, tázajíc se, kdy se narodil. „Tu noc ped sedmi

bratry," ekla matka Nerudova. Cikánka, obdivujíc se hezkému dítti,

pak ješt ruku pozorujíc, hádala, že velkého stáí nedosáhne. „Bude
míti rozumu za sedm, za sedm síly," pravila, „ale za sedm mu bude

scházeti penz, tak bude štdrým." Matka Nerudova vyslechla proroctví

s vážností ženy povrivé a obdarovavši cikánku v mysli je dobe ucho-

vala. Mla je dlouho za své tajemství, však pozdji svila se s ním
synovi a také jiným, takže z úst jejich vruhodných dosti je poveno.

V jedenáctém msíci dne 6. ervna r. 1835. byl Neruda lékaem
Pietschem okován a ml sedm zralých neštovic. Vysvdení o tom, jinak

málo závažné, dležito jest co doklad, že manželé Nerudovi té doby

ješt v Újezdských kasárnách dleli, ano okování tam se provedlo. Ne-

zstali tam ovšem dlouho. Soudíce dle pvodního kestního listu, jejž si

pro synáka dne 21. záí t. r. nepochybn ped svým odchodem z ka-

sáren vystaviti dali, máme za to, že se po sv. Havlu, tehdejším terminu

ku sthování, nkdy v druhé polovici íjna r. 1835. k „bílému slonu"

ís. 179-III. v Thunovské ulici odsthovali, kdež pak v druhém pate
menší svtnici s kuchyní delší as obývali. Domnnku naši podporuje

hlavn jistota, doložená pamtníky dosud žijícími, že matka Nerudova

na podzim zmínného roku Joachimu Barrandovi posluhovala a vaila,

uíc se mnohému z kuchaské knihy a dle rady sousedních žen, na p.
zesnulé panní Uyssové, tchyn Chocholouškovy, bydlící v kláštee angli-

ckých panen proti Barrandovi, což by sotva možno bývalo, kdyby živnost

kantinskou ješt s mužem byla vedla, nehled k tomu, že ten v 51

letech asi co invalid s kasárnami se rozlouiti musel. Také s osudy

Barrandovými vc*souhlasí, neb známo jest, že pibyv do Prahy z bušt-

hradského zámku s hrabtem z Ponthieu, jak se ervencovou revolucí

r. 1830. svržený král francouzský Karel X, nazýval, ku konci r. 1832.

co vychovatel vévody z Bordeaux, posledního potomka domu bourbon-

ského, legitimisty francouzskými Jindichem V. zvaného, pod pijatým

jménem hrabte Chamborda žijícího, v r. 1835. vychovatelství byl po-

zbaveu a že dále v Praze žil, pstuje v Cechách lUavn studie útvaru

silurského, ímž jméno své v geologii nesmrtelným uinil. Zdá se, že

kmotr Nerudv, Jan Laufer, Barrandovi matku Nerudovu k obsluze od-

poruil a že tomu to bylo vítáno, ana nkolik francouzských slov a frásí

znala, které odposlechla, Laufrovým pi prádle francouzského panstva,

které na hradanském zámku vedle vladislavského sálu bylo ubytováno,

a také zhusta v obsluze napomahajíc.

Joachim Barrande bydlel r. 1835. v druhém pate ís. 3. v Josefské

ulici, kdež tém deset let pobjl, pesídliv se nkdy okolo r. 1845. do
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tetího patra tehdy nového domu „U etzového mostu" ís. 419-111.

v Chotkov ulici, v kterémžto dom mu matka Xerudova dlouho ješt

posluhovala, vodíc nezídka svého kadeavého, ernovlasého studentíka

s sebou, jenž již tehdy rzné verše pletl, na co si matka stžovala, do-

mnívajíc se v prostoduchosti své, že tím uení zanedbává. Kdy se pro

stáí a jiné okolnosti, z nichž Nerudovo pání mohlo býti nejzávažnjším,

posluhy vzdala, není povdomo, a nepochybn stalo se tak po r. 1860.

Jisto však jest, že i potom, když Barrande z Prahy se vzdálil, byt jeho

opatovala a o istotu a poádek v nm péi mla. Této vzácné dvry
a starosti nevzdala se, tušíme, až krátce ped smrtí. První as nebyla

asi posluha, spojená s obstaráním kuchyn u mladého uence, který

u dvora zapuzeného francouzského krále skvle žil, vcí snadnou, zvlášt

pomýšlíme-li na obtíže jazykové, které pozdji pestaly, an Barrande

ponkud eskému jazyku se piuil, a není divu, že matce Nerudov
mnoho asu nezbývalo, aby vždy také obstarala muže a dít. Za tch
pomr stalo se té doby jednou v svtnici „u bílého slona", co Neruda

živ v pamti podržel a ve „Veerních šplechtech" svých „Malostran-

ských povídek" Jáklovi do úst klade, že když otec odešel a matka za

posluhou jíti musela, jemu živou husu, již na krmení mla, do dveí

pustila, aby se mu nezastesklo a že on maliký objímaje husu keovit
plakal, ana tato kejhala. Pozdji se tomu smál, ale situace smšná vrhá

truchlivý stín na mládí jeho, neb nebyl tehdy ješt ani dv léta stár.

Jak zbožn matkou byl vychován, máme svdectví z úst švekruše

Chocholouškovy, si. Ter. Uyssové, která jednou co osmileté dvátko
matkou Nerudovou byla požádána, aby veer Jeníka, tehdy as tyletého,

ohlídala a dala spáti. Malý Neruda modlil prý se v košilce na kolenou

klee s takovou vroucností, ruce maje sepjaté, a tak dlouho, že jej dve
nkolikrát perušilo, aby si již ulehl, což však neuinil, až, možno že

z dtské výchlubnosti, všecky modlitbiky, které znal, se domodlil. Pak

ulehl a spal hned, takže matka pišedši jej v tvrdém už spánku zastala.

O matce Nerudov jest vbec známo, že pobožnou ženou byla. Zaasté

zdávaly se jí sny o svatých a svticích a tu prý hledávala v Praze obrá-

zek snu odpovídající, až jej nalezla, který pak na stnu nad svou po-

stelí si zavsila, asem byla obrázk tch ada etná, takže Nerudova

matka je jinam též rozvsila, a bývaly návštvníkm nápadný, a málo

který jich význam znal. Že ráda nábožné písn zpívala, zmiuje se Ne-

ruda v svých básních „Matice", zpomínaje písní mariánských, jí snad

nejmilejších. Také ržence zpomíná, který se s ní v mládí asi též mo-

dliti musíval. Jisto jest, že jako všecky pobožné ženy chudší tídy též

svou slabost mla a do loterie ráda sázela, aby zkusila, dal-li by se

život trudný náhodou zlepšiti, jakož že sná „kumbrlík", uvedený v Ne-

rudov povídce malostranské „Týden v tichém dom", byl jí pi tom

vodítkem. Zda-li kdy jako Bavorova, v které Neruda jaksi svou matku

vyliuje, štstí mla, ueuí povdomo.
Pamtníci líí matku jeho co ženu postavy prostední, dosti statnou,

erných vlas a oí, tváí rmnuých, velice piinlivou, mysli prosté a

povahy milé. Otec Nerudv byl postavou vtší, šedých oí, zjevem drsný,

málomluvný, povahy pevné, pímé, muž, který illusí neznal.
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Jak dlouho rodina „u hílého slona" setrvala, dnes již na urito

íci nelze. Jisto jest tolik, že r. 1839. nový byt na Svatojanském vršku

v ís. 312-in., zvaném „osel v kolíbce", nepochybn dle seteného na

dom obrazu freskového, pedstavujícího nkdy narození Pán, z nhož
asem osel a kolébka zbyly, v pízemí mla, kde nepochybn rodie
Nerudovi hokynáskou živnost vedli, což Nerudovy vzpomínky v arabesce

„Byl darebákem", kde v Horákovi ásten sebe líí, a zmínné již

povídce „Týden v tichém dom" potvrzují.

Asi o rok pozdji, tedy r. 1840., b}'l Neruda poprvé na venkov
a sice v Zásmukách s otcem, zdá se že za píinou njakých listin,

kterých tento, žádaje o trafiku, z domovské obce ml zapotebí, pi
které píležitosti byl též na ní svatb a když rozveselené ženy od e-
peni vcházeti a píse

:

Mj zlatej Honzíku
vem ty si m,
bude ze mne dobrá
hospodyn — — —

zpívati slyšel, rozplakal se, mysle, že se týká jeho, o emž se ve feuille-

tonu „O svatbách" r. 1886. (Sebrané Spisy. Díl I. Str. 162—163) zmi-

uje. Snad již téhož roku, najisto však r. 1841. obdržel otec Nerudv
povolení k trafice a zaídil si ji, byt a hokynáství na Svatojaiiském

vršku opustiv, v pízemí ís. 225-ni. „u tí erných orl" v Ostruhové

ulici, kamž se s rodinou pesthoval. Byla zde vedle krámku slušná svt-

nika, jež domácnosti prosté zcela postaila.

Po sv. Václavu r. 1841. vedla matka Nerudova svého jedináka

k zápisu do školy metropolitní u sv. Víta. Tam pobyl Neruda až do

prázdnin, t. j. do konce ervence r. 1842., maje za uitele Aloisa Karla

Fenzla, který byl jeho první uitel. Že do metropolitní školy chodil,

dokladem jest pevným pro udání naše, že rodie r. 1841. již trafiku

„u tí orl" mli, an dm tento pifaen jest k sv. Vítu, kdežto dm
ís. 312-in. patí farou k sv. Mikuláši. Po školních prázdninách r. 1842.

dán Neruda na hlavní školu malostranskou, kdež až do r. 1845. pobyl,

tetí tídu opakuje. editelem školy této, ovšem nmecké, byl tehdy G.

Zindl a katechetou pi ní Fr. S. Czeschjk, což zachovaná vysvdení
Nerudova nad pochybnost potvrzují. Nkdy té doby, zdá se, že se rodie

Nerudovi od „tí orl" naproti do domu ís. 223-ni. „u dvou sluncí",

pifaeného k sv. Mikuláši, s trafikou pesídlili, kdež rovnž malý krámek

a vedlejší svtniku v pízemí mli.

Roku 1845. vstoupil J. Neruda do gymnasia na Malé Stran, tehdy

jako posud nmeckého, jehož prefektem byl Jan Janda. Ústav byl, tu-

šíme, jako dnes v ulici Karmelitánské vedle kostela P. Marie Vítzné,

smrem k Újezdu. Za ordináe ml professora Fr. Muhlwenzla. Od škol-

ného byl co chudých rodi syn, dobe posud prospívaje, osvobozen.

V tíd, tenkrát siln navštívené, hodní zpomínky spolužáci Nerudovi

Gustav Pfleger, co student již vynikající, Emanuel Chocholoušek, bratr

Prokopa Chocholouška, romanopisce eského a Antonín Tollmann, intimní

Nerudv pítel, rozený v nmecké obci Herrndorfu v kraji Mladobole-
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slavském, ech upímný. Všem pi klassifikaci roní r. 1846. štstí lépe

pálo, než Nerudovi, který vedle eminence z pot a zempisu a ad-

cminence z náboženství pekvapen byl dvojkou z latinj'.

Obraz slavnostního tehdy ukonení školního roku a tení známek
student, jakož hlavn dojem, jaký na nho dvojka z latiny mla, a

následky doma, líí Neruda živ ve „Feuilletonu zpomínek" (Rod. Kro-

nika. Sv. I. str. 21.), jak následuje: „Jsme v prostranné, dlouhé, avšak

nízké gymnasijní kapli. Hustá ada jasných oken osvtluje steré hlavy

Nerudova matka.

žákovské, vynívající z dlouhých dvou ad žlutých lavic, rozsazeué podle

tíd 0(1 malélio, hloup se na svt dívajícího parvisty s bílým krejzlíkem

a krátkými spodky, až do pyšného „rhetora" v ošumlém fraku. Poblíž

jednoduchého oltáe sedí veškeí professoi gymnasia, vážué, obstarožné

postavy, pi nichž mn nebylo nic jiného komické, než že jsem je co

„parvista" dlouho a dlouho od sebe rozeznati nedovedl. Zdálo se mn,
že ko gymnasijnímu professoru není zapotebí než tlustélio, obstarožného

])ána s erveným obliejem, ostatní zvláštnosti byly mn vci vedlejší.

Je práv slavnost veejného pedítání známek. Zaala již. S potaženého
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erveným suknem stolce má první premiant z „Poesie" njakou nme-
ckou e ; nerozumím jí, musí být ale velmi polmutlivá, nebo pro samé

pohnutí nemže poeta náhle dál. Bubny víí a náš professor vystoupí,

aby etl známky parvist. Jmenuje prvního premianta, hošík sváten
odný vstane a jde ke stolu, u kterého pan prefekt sedí. Bubny zase

zavíí, pan prefekt klepe hošíkovi na tvá a podává mu pkné vázanou

knihu, professor se usmívá, odkašle a jmenuje premianta druhého. Zá-

vidím tm hochm. Nyní se tou ostatní jména v poádku abecedním.

Rozechvní se mne zmocuje — pechází v strach. Osudný okamžik je

blíž a blíž — jakoby elektrická rána projede mne v tom hlasné : Joannes

Neruda, exemptus a didactro ! Dva eminence již mám e lingua

latina — secundam ! Jako hromem omráen sklesl jsem na lavici, ostatní

své eminence jsem neslyšel. Dvojka ! Myslel jsem, že jsem k smrti

odsouzen pro strašné vraždy, ml jsem se za híšníka nesmírného. Ne-

slyšel jsem ani víení bubn, nevidl nieho více. Když bylo po všem,

vystrkali mne pitomého ven a do školy, kde nám vysvdení rozdali.

Nevím, zdaž mne nkdo ze spolužák oslovil, když jsme vycházeli ze

školní budovy, nevím také, jak dlouho jsem se po ulicích plížil. Když

jsem pišel dom, dokázal mne otec dtkliv, že není zapotebí, aby

lovk uml nmecky, kdj^ž se má pomocí nminy ui latin. Pl
prázdnin jsem prostonal" — —

.

Jaksi doplkem k vrnému líení Nerudovu mžeme dodati, že prvním

premiantem, jehož jméno neuvedl, byl Rudolf Wolf a druhým Em. Ramisch.

Tetím nezmínným premiantem byl Kilián Vohla. Ze dvou, qui his pro-

xime accesserunt, jmenován Gustav Pfleger co druhý, prvním accessistou

byl Fr. Nádherný. Nehoda s dvojkou, jakkoli trapná pro nadaného žáka,

jakým Neruda byl, nemla tenkrát vážnjších následk, jako nyní, neb

s jednou dvojkou mohl žák postoupiti do vyšší tídy. Také Neruda pijat

po prázdninách do druhé tídy grammatické, jak tehdy nynjší „secunda"

sloula a obdržel v druhém semestru r. 1847. z latiny známku „dobrou",

zachovav si v pedmtech ostatních beze zmny známky, které v první

tíd ml. Tenkrát byl asi písný otec s vysvdením spokojen a nekladl

námitek, když o prázdninách matka malému studentíku šaty do uzlíku

svázala a jej se známou hokynákou do Slabec poslala, aby rodné místo

její a žijící tam pátelstvo seznal, kterážto pou nebyla ovšem dlouhá,

an Neruda druhého dne opt do Prahy se vrátil. Ostatní ás prázdnin

trávil nepochybn doma dosti vesele, neb býval co hoch nemálo bujným

a, aby si chvíli s kamarády ukrátil, ve he i tveráctví vymýšlivým.

Poátkem íjna r. 1847. nastoupil do tetí tídy grammatické, ny-

njší tercie, a navštvoval s mnohými spolužáky svými poslední dobou

v zim t. r. a r. 1848. na radu professora MUhhvenzla pednášky v jazyku

eském J. P. Koubka v Klementin, na které s radostí vždy zpomínal,

honosiv se, že jej Koubek „malým pánem" nazýval. „Zde jsme sedli

zbožn jako v kostele, rozechvní a blažení, starý Koubek se na nás

s katedry usmíval," praví o tom ve zmínném „Feuilletonu vzpomínek",

dokládaje, že to byly hladové poledne, ani hoši teprv potom obdvali.

„A v let uili jsme se spolen u jednoho spolužáka, bydlícího až pod

samou stechou; uili jsme se u nho na schodech, on sedl nejvýš a
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pedítal, my ostatuí po stupních, naslouchajíce a márajíce tužkou po

papíru, ua kolen rozloženém," uvádí Neruda v témž feuilletonu dále,

podotýkaje, že mladistvý uitel stal se pak knzem.
Že idyla krásné této snahy mladistvých žákovských hlav bouí svato-

dušní 12. až 18. ervna perušena byla, neteba dokládati. Neruda na

dobu tu a vbec na r. 1848. zpomínal vždy s rozechvním a nadšením.

V^íno mladé svobody po letech absolutismu a roboty psobilo omamiv
i na nevysplou mysl jeho. Duch jarý bratrství a rovnosti, tehdy všade

zejmý, dotýkal se ho zejména živ co hocha chudého, který, po otci

hrdý, pro šat záplatovaný a hrubou epici s tlustým štítem na hradanské

a hlavní škole malostranské bohatším spolužákm býval terem posmchu.

Ty dojmy podržel v svžesti, o boui samé málo mohl povídati, ana Malá

Strana jen kratiký as všeobecnému zmatku podlehla. Ovšem stavbu

barrikad v ostrovní a jiných ulicích vidl asi, ztží však boj u zbrojnice,

jsa nepochybn od rodi doma držán. Pozdji, když Malou Stranu po

odklizení barrikad obsadilo vojsko, mohl jen slyšeti, co se ua druhém

behu Vltavy dje, s nímž spojení nebylo, ani študenti u staromstské

mostní vže nikoho tém nepropouštli. Velel zde na hudáku mladiký,

však dosti ostražitý Josef Fric, odpoívající nyní po strastiplném životu

na Vyšehrad vedle Nerudy. Spojení volné docíleno až po boui, konící

všeobecným složením zbraní a stavem obležení. Tu teprv mohl Neruda

dle stop po boji míti dojmy, jak vážn zde a onde zápaseno a dle zpráv

oitých svdk. Le takový interess živý o boj tehdy u nho pedpo-
kládati nelze a proto zpomínky jeho na pohnutý rok ten jsou skrovné.

Po prázdninách r. 1848. nastoupil do tvrté tídy gymnasia malo-

stranského, ili jak se tehdy íkalo do syntaxe, a navštvoval asi opt
pednášky J. P. Koubka. Krom toho poal se také již uiti hudb a

sice houslím a klavíru. Zpv, maje slušný hlas, pozdji barj-tou, pstoval

nepochybn již díve, jako pozdji, však na krátko, violoncello. Když

v pololetí r. 1849. vysvdení dostal, byl nemálo potšen, že jest eské,

byla totiž té doby vydávána vysvdení žákm dle národnosti, což se

i v druhém bhu opakovalo. Mladistvé své spiknutí s Jos. Rumpálovic,

Fr. Mastným a Ant. Hochmaunem, leny spolku „pistolového", o prázd-

ninách t. r. líí posmšn v „Malostranských povídkách" v rt živé,

nadepsané: „Jak to pišlo, že dne 20. srpna r. 1849. o pl jedné s po-

ledne Rakousko nebylo rozboeno." Akoli nkteré podrobnosti líení vi
zajímavosti jsou data novjšího, což hlavn k osob Pohorákove se

vztahuje, zdá se, že celkový dj rty, jakož i pointa její není daleko

od pravdy. BylaC to v povídce snaha Nerudova, vzíti vždy skutené údaje,

básnického zpracování hodné a obestíti je poesií, pípadn je od jinud

vhodn doplniti. To byl jeho realismus.

V íjnu r. t. nastoupil do páté tídy, ili poesie, obdržev v prvním

bhu r. 1850. vysvdení opt nmecké. Koncem druhého bhu louil se

s malostranským gymnasiem, kdež krom MUhhvenzla professory jeho byli

:

V. J. JJiJhm, Ondej Král, Fr. upr, Adolf Weidlich, Aut. Schlonkricht,

Zeithammer, A. Ullrich a W. Haszmann.

O i)rázdninách t. r. zdá se, že Neruda poprvé dle tehdejšího, stu-

dentského zvyku, odhodlal se k menší cest po echách, což i v po-
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zdejších letech svých gymnasialních studií o feriích bu sám, bu se

soudruhy iníval, aby poznal neznámé mu koniny své vlasti. Zpomíná
na potulky tyto živ ve feuilletouu z r. 1888. „Vzpomínky vandrovní",

kdež praví: „Králem jsem byl na takovém ferialním vandru — králem!

A mým královstvím byl celý, šírý svt i s vkolím. — — Kde se lo-
vku líbilo, tam se pozdržel, natáh' a díval. Obraz, a kraje, a lidí ml
asu dost ponoit se až na dno duše ; lovk mohl kraj i lid si za-

milovat." — — Nezapomíná též na svízele pší chze, podotýkaje: „To
my vypadali . . ., když jsme se vracívali z letního cestování ! Samý
hadr — rados se podívat ! Kabát jako fangle, košile pouhý obojek, boty

hotový cedník. A tlo jako lucerna. „No ty zase vypadáš — pro pána

boha!" bdovala pokaždé matka, — „I vždy on se u maminky zase

spraví!" podotknul nkterý soused. A my nemohli vypravováním ani stait

a huba nám jela jako ehtaka. Co my všecko vidli !
— Celý kouimský

kraj — celý ! nebo zas celý berounský, nebo práchenský ! Na rtech nám
hrály samé národní písn, ped oima nám tanily samé buclaté Aniky
a Barušky a kapesní denník byl plný okreslených hrad a zícenin ..."

(Sebr. Spisy. Díl III. Str. 55—58). Jedno místo v témž feuilletonu, kde

praví, že si na cestu pibral koUegu Nmce, s nímž až do Éian šel

klidn, s kterým se ale v ernokosteleckých lesích popral, takže až do

Zásmuk šli od sebe na sto krok, nasvdovalo by tomu, že již o rok

díve potulky své zapoal, ponvadž však uvádí jaksi Zásmuky za cíl

cesty, považujeme ji co cestu k pátelm, po které se po prázdninách

s kollegou zase, jak dí, až ve škole sešel. Kdyby byl šel s ním r. 1850.,

byl by se s ním po prázdninách nesešel. Podniknuta ta cesta jist ped
rokem tím. Ponvadž však pochybujeme, že by rodie byli Nerudu po

svatodušních dnech r. 1848. samotného do Zásmuk pustili, lze míti za

to, že konal tu cestu r. 1849. Tu však víme, že okolo 20. srpna doma
byl, z ehož jaksi souditi se mže, že cesta ped 20. spíše návštvou,

než ferialní potulkou byla, emuž i vk Nerudv nasvduje. Že by byl

až v záí r. 1849. potulku s kollegou Nmcem podnikl, jest pravd ne-

podobno.

V ijnu r. 1850. vstoupil Neruda na pražské akademické gymnasium

v Klementin, tenkrát jediné eské, jehož zatímním editelem byl tehdy

slavný drammatik eský V. Kl. Klicpera. Zde vládl mezi žactvem duch

arci jiný, než na nmeckém gymnasiu malostranském, jaksi volnjší a

ryze vlastenecký, nejsa tlumen, spíše podporován professory, upímnými
echy.

Záhy utvoily se zde kroužky snaživých mladík, kteí potlaenému

ruchu volnosti hledli dáti výrazu svobodnjším literárním proudem. Není

pochyby, že vlastenecká tehdejší poesie krom eruptivního talentu Má-
chova málo poskytovala, co by mladá srdce povznášelo. Vliv pvce
„Slávy dcery" i Celakovského byl podízenjší. Mladý studentský dorost

básnický, okouzlen jarým duchem, vanoucím západní Evropou r. 1848.,

tihl k rozbytí pout, tvoení poetické jakkoli obmezujících, tedy k roz-

šíení názoru básnického, posud úzkostliv na domácí pdu a vzory

vázaného. Teba posud s veršem zápasili, šastni byli, že v nich cosi

nebývalého ve a že k novot smují, od níž si osvžení eského Par-
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iiassu slibovali, asomrný verš byl vbec odstrann. Mladíci nadaní

okoušeli se v pízvuném, jedin duchu jazyka eského odpovídajícím

veršování ve všech možných metrech a jaksi navzdor pirozenému verši

trochaickému oblíbili si jambus, dosti nesnadný, což ovšem etba a vliv

Heiueiiv ponkud zavinily. V duchu jeho hledno v lyrice také vždy

krom urité nálady na malbu odpovídající citu a myšlénku uzavírající

ili pointu. Tím ovšem proti vlastenecké lyrice valný pokrok uinn.
I ohledn prosy jevily se v kroužkách tchto myšlenky pevratné. Akoli
vtšina tehdy oblíbeného Waltera Scotta etla a zbožovala, zdálo se

pece mnohým, že teba více piblížiti se k životu skutenému a líiti

povahy odezeué.

Jakkoli se vc obmezovala posud na pokusy mladistvé, nedokonalé,

nelze upíti, že zde bouil a na povrch se tlail smr nový. Hlavou

takového kroužku, v nmž Aut. ToUmanu vroucími básnmi vynikal, byl

v staromstské sext Jan Neruda. Zdá se, že vbec z jeho hlavy nej-

jasnji tyto myšlénky vyproudily a ohlasu našly, any ostatním ze srdce

mluvily. O rok pozdji, r. 1851., kdy Neruda do septimy vstoupil, byl

Vítzoslávu Hálkovi, t. r. pátou tídu staromstského gj-mnasia navštvu-

jícímu, jenž bhem r. 1852. též kolem sebe kroužek mladých talent

shromáždil, znám vedle G. Pflegera co vdce literárního sdružení své

iídy. Sextu vedl tehdy Košín z Radostova a oktávu V. C. Bendi (Stra-

nický), Jos. Kolá a Bohumil Janda (Cidlinský). Každá tída mla své

belletristické týdenníky, o emž ovšem Klicpera a professoi vdli,
žactvu v tom nepekážejíce. Zda-li se tehdy již Neruda s Hálkem blíže

seznámil, doklad nemáme, a možnost styku vi stejné literární snaze

l)yla na snad.

Pokud k etb Nerudov té doby vážnji pihlédati smíme, jista

jest, že krom toho, co eská literatura poskytovala vynikajícího, hojn
etl básnické a jiné spisy nmecké, z nichž na nho nejvíce psobil

Heine, dílem i Brue, ásten též Gutzko\\', Alfred Meissner, Mor.

Hartmann a j. Také nmecké peklady cizích, vynikajících básník a

l)rosaik etl as mnohé, jako na p. Byrona, již zmínného W. Scotta,

Shakespeara, Dantea, Cervantesa a m. j. Nejspíše k podntu Barrandovu

uil se piln též jazyku francouzskému, kterým pozdji dobe vládl, a

etl též snáze porozumitelná díla z literatury této.

Také tanci poal se nepochybn uiti r. 1851. u Linka v Michalské

ulici ís. 432. asi zárove s pítelem svým Tollmanem. Bu již té doby,

neb v pozdjších letech, an Neruda, milovník tance ve svém mládí ná-

ruživý, drahný as mistra Linka navštvoval, chodili s ním do taneních

hodin také Jaroš (Waldau), Panýrek, V. Vávra, Barák, V. Hálek, A.

Hejduk, J, R. Vilímek, Strakatý, Fr. Šimáek, Lešetický, J.Jahn a j. v.

Co taneník vynikal Neruda nade všecky.

Po odbyté septim r. 1852. podnikl asi Neruda vtší ferialní po-

tulku o prázdninách a nastoupil poátkem íjna t. r. do tídy osmé.

Když tanení hodiny u Linka nastaly, nescházel zde ovšem a také se tu

poprvé zamiloval. Bylo to tušíme v sobotu 6. listopadu t. r., když v i)o-

kroilé již hodin objevila se, provázena svou matkou, nová mladistvá

žaka si. Anna 11 )linova. Mla se taniti práv tverylka. Neruda a jiní
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taneníci vyšli do pedsín, vítajíce píchozí, mezitím co se odstrojiti

chystaly. Než se odstrojily, odešel Neruda do tanení siné a kd}'ž piano

k tanci zaznlo, vybídl dívku njaký mladík k tanci. Náhoda tomu chtla,

že pi nedostatku dam ten veer tanil proti slen Holinové s njakým
mladíkem protjšek Neruda co dáma. Mezi tancem v lehím obleku a

pi osvtlení jasnjším vynikla slínost blcdovlásky živých, modrých oí
a ržových lící a Neruda sledoval pružné pohyby nevelké, však spanile

urostlé dívky vždy s vtší zálibou. Sotva piano doznlo, pistoupil k ní

a jaksi na omluvu nezdvoilosti, že ji uvítati pišel, ale k tanci nevyzval,

pravil: „Kdybych byl tušil, že slena tverylku zná, nebyl bych se dal

pedejíti nikým!" A hned zadal se s ní na nkteré tance.

Pozdji byli oba nejlépe tanícím párem, neb i slena Holinova byla

vtipnou a uenlivou žakou. Již ta okolnost k dvrnosti vybízející, jakož

i to, že oba malostranští byli, což k doprovázení píležitost dávalo,

muselo oba jaksi sob sblížiti. U Nerudy, jenž k líbezné a rozumné dívce

záhy veleji pilnul, stupoval se zájem pro ni r. 1853. vždy mocnji,

tak že vyzvdv, kdy v nedli ke Kižovníkm do kostela chodívala,

zídka tam scházel, aby ji mohl dom doprovoditi. Vroucnjší slova,

hozená pi tanci, neb pi chzi od Linka pod hvzdami, neb v zái
slunené cestou z kostela slen uklouznuvší, jemný stisk ruky, aneb

pohled významný, byly pedmtem zlatých sn mladého Nerudy, jenž snad

zajímavým v hovoru, však hezkým nebyl.

Výbojná povaha Nerudova nespokojila se ovšem s tmito obasnými
styky. Toužil po tom, aby k dívce, již miloval, mohl se hlásiti veejné,

bez ostychu. Doufal tehdy brzy samostatným, od rodi nezávislým býti

bu co právník, neb professor. Posud však, chtje pístupu si zjednati

do domu rodi své dívky, neml jistoty, zda-li jej miluje, a to dle

chování se jejího pedpokládal. Uinil tedy promyšlený pokus kombi-

novaný, aby k rodim své Anny se uvedl a o citu jejím k sobe ujistil.

Donesl totiž slen Holinové své vyznání lásky v slušn vázaném exem-

plái básní Boleslava Jablonského s erveným, zlaceným hbetem v kži
a deskami, potaženými papírem mode a bíle pruhovaným, poznamenav

nepíliš znateln tužkou v ásti „Písní milosti" nkterá slova, jež v sou-

vislosti ctna jí city jeho zejmé jevila, ímž se jaksi do rodiny uvedl.

Milí a pohostinní rodie slenini pozdrželi jej pi té návštv a seznavše

v nm píjemného a vzdlaného mladíka, pozvali jej, aby k nim opt
pišel, kteréžto laskavosti Neruda ovšem s radostí užil, navštvuje od té

doby asto rodinu Holinových, bydlící v ísle 18. Lužické ulice v druhém

pate, kdež posud osielí dva lenové její, syn Jindich, vrchní úedník

spoitelny eské, a slena Anna, o jejímž mládí práv se zmiujeme, žijí.

Pjené básn Jablonského dostal Neruda zpt a nalezna v nich

týmž asi zpsobem, kterého sám užil, šastnou odpov, již s rozechvním

ekal, vrátil záe radostí, opt Ann knihu co první dárek lásky. Na

zajímavou tuto episodu svého mládí vzpomíná po letech živ ve feuilletonu

1. bezna r. 1880. v „Národních Listech" po smrti Boleslava Jablonského,

prav mezi jiným: „Kolik tisíc tisíckrát pomohly as Jablonského „Písn

milosti" mladistvému ostychu pes první obtížné vyznání lásky! Kolikrát

-as ten svazek verš šel z rukou mužových do rukou dívích a u jisté
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písu, pod jistým veršem bylo nepíliš nápadné znamínko tužkou — jaká

pak zvdavost pi setkání nejbližším, jaká nedokavost pi ná ratu jen

pjené knihy! — —
" Že Neruda svj pípad násiln generalisuje, nic

na vci nemní.
Pístup mladého Nerudy do rodiny Holinových byl pro nho ne-

malým ziskem, an literárn se teprv rozvíjel, neb v útulné domácnosti

Frant. Holiny, komorníka u generála kižovnického tehdy Jakuba Beera,

scházeli se asem staí vlastenci a spisovatelé, jako Václav Hanka, Jaromír

Erben, Krolmus, Špatný, Petera a j. Zábava tu bývala vždy vybraná,

nevšední. Otec Annin byl pozoruhodný muž. Pvodn po otci myslivec,

ocitnuv se v Praze v dvacátém roce veku svého co komorník, poal uiti

se kalligrafii u Frant. Tusta a zdokonalil se hlavn vlastní pílí v tom

umní v té míe, že, a je jaksi jen pro zábavu, arci ze zálibou, pstoval,

stále zanesen byl pracemi. Mnoho kalligrafoval pro kostely, poskrovnu

pro soukromé osoby, více pro knihovny, dopluje v starých knihách

chybující listy tm k nerozeznání krásn a pesn dle úplných exem-

plá. P. Šafaík a hlavn V. Hanka zamstnávali jej nezídka, chtjíce

jeden pro cis. veejnou a universitní knihovnu, druhý pro knihovnu musejní

doplniti staré vzácné tisky místy neúplné neb s listy hrub poškozenými.

Též i umlé listy titulní s ornamenty a kresbami dovedl k nerozeznání

od devorytu napodobiti. Sám neúnavný a nepochybn poslední z umlých
písa eských, jsa hudebn dobe vzdlán, zajímal se hlavn o písn
eské, duchovní a svtské, sestavuje dle starých kancionál a sbírek ná-

rodních písní, jakož i dle pamti své a pátel pracn s notami „Zpvník
eský o šesti stech písních vybraných", pi jehož dokonení r. 1877.

skonal. Index k manuskriptu, který záhodno, aby vytištn byl facsimiln

a co skvost lidové práce, an celý Tíalligraficky mistrn psán, též v Museu
král. eského byl uschován, opaten Annou Holinovou. Že k práci své

Fr. Holina po starých, eských kancionálech se pídil, je, by i poško-

zené kupoval a dle úplných exemplá doploval, ba že takový kancionál,

nemoha ho dosíci, sob fascimiln opsal, toho dokladem jsou zejména

dva vzácné kancionály, totiž: „Žalmové sv. Davida.'^ I Vytištní u Jiíka

J. Daického. Léta 1596." a „Skuhrovského ze Skuhrova Kancionál.

V Praze. U Šípae. R. 1642.," jakož opis íacsimilní „Písní Evaugelitských

z r. 1618.", které mimo jiné známjší kancionály po nm zstaly.

(Pokraování.)

'^»^^3í^l^;^žr^'^-
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Všední píbh ze života. Napsal Stanislav Jarkovský.

I.

'ylo jich dvanáct, a on mezi nimi jako Kristus. Byl ne-

smírn dobrý a pln lásky k nim, kteí byli v tuto

dobu bezmála jelio celým svtem. Už osm let byl s nimi

a osm let jim otevíral brány klassicismu, — však te
vlastn už je zavíral, nebo byl jasný den ervnový,

a práv vera pišlo oznámení, že maturita bude se

odbývati již .5. ervence. Byla to proto dnes hodina

zvlášt slavnostní, když jim to oznamoval a Horácova óda, nade kterou

se zanítil on, ale oni ne, to odnesla. Jeho hlas chvl se rozilením

a úzkostí pro n, také steskem jakýmsi, že s nimi už se rozlouí . . .

Už osm let byl s nimi! — Ješt v prime bylo jich skoro tyicet

a jako dnes se pamatoval zvláš na tjhle, jak byli malí, s jakou bázní

v duši i v tvái picházeli do velké školní sín a jak všichni pi první

modlitb upírali zbožn a plni dvry dtské svoje oi na obraz Uki-
žovaného, který visel nad tabulí. Trochu toho dtství v oích nkterým
zstalo, zvláš tomuhle, Janovi . . . Pak si na Ukižovaného znenáhla

zvykli — a te sotva vdli, že poád ješt rozepíná náru zkrvavenou,

jako by každým okamžikem byl hotov pivinouti k sob ty, kteí víc a více

naií zapomínali. Vzpomínali jen, kd,yz bylo nejh a sem tam nkterý,

když. už už ml býti vyvolán z mathematiky, v rychlosti se pomodlil Otenáš.

Pi modlitb, kterou ped vyuováním modlili se zvolna a táhle, aby

aspo kousek hodiny vyuovací uštípli, po vyuování však nápadn rychle,

a to jenom asi ti neb tyi, — ostatní mli mysl už bh ví kde na

ulici, —- nikdo si svatého obrazu ani nevšímal . . . Potom, ve vyšších

tídách, ztráceli se druh po druhu, opadávali jako ervivé švestky ped
asem, a nejvíce v kvart, odkudž mnozí dali pednost praktickému

žití ped strouchnivlou ueností starou, kterou do nich nutili . . . Pak zas

mathematika a djepis jich nkolik stásly, v sext ti odešli k bernímu

úadu a vloni ješt ztratili se dva: jeden proto, že s fj^sikou bjd na

štíru, a druhý také nemohl dál, ale ze všeho, protože zemel.

Tak te jich zbylo jako apoštol, v každé ze šesti lavic dvma
adami postavených po dvou, a bylo v té tíd pes její holé, šedivé

stny cosi útulného, milého, jako když veer pijdeme ku známé rodin

na soirée, — jen kdyby se zde nebyli museli uit ! Už osm let jim

vykládal latinu, eštinu a nminu, v tercii k tomu pistoupila ješt

etina, tak že byl mezi nimi skoro neustále. Lo, kterou ídil, prodlala

mnoho rzných bouek a te jako ztrmácena, zondana všecka a schváceua

osmiletým píbojem, plula zvolna již a klidn do pístavu. Oni ji opustí

navždy, on — popluje zas dál a bude se truditi zas po té vn stejné

cest, kterou se trmácel te už po tyiadvacet let . . .
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Už v primo, jakmile bystré ty oi dtské poznaly, jak dobrý je,

vrtli sebou víc, než dovoloval kázeský ád, a potom víc a více bujnost

jejich kvetla, až v kvart dostoupila svého vrcholu. Kdyby té mathematiky

a historie nebylo bývalo, byla by tehdejší ta tída obrátila celé g.ymna-

sium nohama 'vzhru. Ale skrotli, a na vyšším zaali dostávat rozum,

omezujíce se na pouhé šibalské kousky sob pro obveselení, ne však

jiným pro trud. Ped vyuováním Tonda Martink, jemuž pezdli Jakub

Zebedaeovec, dlal professory, vždycky toho nejlíp, od nhož práv byl

dostal njakou dvojku; hrály se všeliké hry, z nichž v zadní lavici pe-
vládaly karty ; druhá výtená síla na pódiu mimo hodiny školní, Alois

Trnka, zvaný dle jiného apoštola Bartolomj, —- pi emž nezbedný

soudruh nkterý o v e pehlasoval, — provádl sólové výstupy, jež chystaly

se na blízký njaký výlet a pednášel kuplety, jež by nejen vyšší censura

byla škrtla, ale pro které by byl tento apoštol jist dostal karcer ; byly

to zejména variace na oblíbené thema

Ped školou, tam nco loží,

celý professorský sbor tam bží . . .

;

zpvácké kvartetto ve chvílích zvláš umlecky naladných produkovalo

se tlumeným hlasem bujnými sbory, studovanými v soukromí, z nichž

„Sáro, Sáro, Sárkho-lebeu, poj a poslechni", byl nejmírnjším; v oka-

mžicích roztoužení vyprávny anekdoty, pi kterých bývalo ticho jako

v hrob a jen hlas Leopolda Khona ili Jidáše Iškariotského pidušený
chumáem poslucha okolo se tlaících klidn se nesl posvátnou síní:

vždycky když Khon skonil, salva smíchu rozlehla se prostorou. Práv v tom
okamžiku pišel vždycky páter Augustin, piarista a Kohn bral do zajeích;

taje svatého náboženství odhaloval mu totiž rabbíu, v hodinách jiných.

„Co tady dláte?" ptal se páter Augustin, který tžko potlaoval

v sob antisemitismus.

„Prosím, Vašnosti, Soukup) nám vysvtloval nco z mathematiky, tak

jsem si tady ješt pokal."

Páter Augustin nedviv pohledl na tídu rozbujnlou a rozpá-

lenou, a v duchu nemohl si srovnati tyto úinky s poukami mathematickými.

„A to se musíte pi tom smát jako na vesnici?" napomínal všechny

a na Khona chtl se obrátiti písným : Jdte

!

Khon však už byl v prachu ; zašel kousek za gymnasium, do širých

l)()lí a zapálil si tam viržinko, které dostal od Vojty Míchala, protože

mu udlal nmeckou úloliu a mimo to za slib, že vypracuje i celou nej-

bližší komposici.

ím dále, tíni bývalo ve tíd klidnji. Starosti o pípravy, cviení

lozliná a úlohy zaaly nabývati vrchu a ped hodinou bývalo nkdy
klidnji než o hodinách vyuovacích, zvláš když úloha njaká byla na

obzoru. Tu všecko piln opisovalo a nanejvýš tu a tam, kde ti museli

opisovati z jednoho exempláe, jeden ticiiým hlasem diktoval. Anebo
l)raeparace ecká na rychlo byla namazána, nebo cviení mathematické,

tak že potom obávaný professor Matoušek svoje dvojky valn mol usnad-

iiovány. Veselost ledy omezovala se jen na hodiny, zvláš lilologické, a
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pak ua ty chvíle, kdy pestalo se zkoušet a poal výklad. Mládek Josef,

školní básník, který se podepisoval Lebbaeus, posílával svoje plody pod
lavicí po tíd, Rokos Karel zase maloval bu professory nebo díví
hlaviky, jeho bratr František se sousedem Zemanem v zadní lavici —
apoštolov Ondej a Filip — nemohli odvyknouti kartám a Píborský
Ladislav ezal do lavice varianty na slovo Jarmila.

Až do septimy professory všelijak dopalovali, nejvíc tídního a du-

ševního otce svého, tisícerým zpsobem. Te však, v oktáv, už opravdu
zvážnli a se všemi uzaveli mír. Mli pece strach z tch tžkých oka-

mžik, které blížily se víc a víc, sami byli už zemdleni tolikaletou ne-

zbedností a vyskytl-li se snad ješt nkterý trochu bujnjší a prostoeký
apoštol, hned ostatní jej zakikli kollegialním „Drž hubu!" Místo brnkání

na pero do lavice zatknuté a místo házení kuliek každý radji ruce

skížil, opel se o lenoch, natáhl nohy a myslil na nkterou svou lásku.

A on, když pozoroval, jak jsou te všichni klidni a když myslil, že

tak upjat naslouchají jeho výkladm, byl dojat tak, až oi mu zvlhly.

Vil, že to všecko jen jemu k vli . . .

Byl to nejvíc Ladislav Píborský, který ml na ostatní takový kro-

titelný vliv, a stailo asto jen šouchnutí do žeber nebo na vzdálenjšího

pouhý pohled a bylo ticho mezi tmi lvy. Sic Soukup Jan byl primus

a on to také byl, který pi písemkách nesklamal nadje všech špatných

latiná, etiná a mathematik. Bjl to mladý ješt hoch, nejmladší

z nich, sotva pes sedmnáct let, pobledlých jemných tváí, velkých erných
oí s výrazem docela dtským a erných vlas, tichý, ten jediný od

jakživa klidný ze všech a student, který nikdy nebyl zastižen nepipraven,

který vždycky ml všecko v poádku nejlepším a vždycky všecko uml.
Nic zázraného, vyskytují se takoví studenti, teba že jich není mnoho.

Ani nevypadal jako oktaván a íkali mu Jan, miláek Pán. On sám
jinak mu neekl nežli Jene nebo Jeníku. To zvlášt se stávalo, když

ve tíd nikdo jiný nic nevdl a on se konen obrátil na nho

:

„Nu tak, Jeníku, eknte jim to!"

A Jan jim to vždycky povdl a on se usmíval istou radostí uitele

nad zdárným žákem, kterého ml rád a jehož si vážil.

Jeho matka byla tady v míst. Byla vdovou po doktoru lékaství^

ovdovla hned po roce svého manželství, a protože sama nemla jmní
a mladý doktor nezanechal nic, ani toho nejmenšího le nco vdeckých
knih, nebohá paní odsthovala se jinam, sem, kde ji neznali a živila se

šitím, Jan, dít pohrobek, byl jí vším a pro nho byla by pracovala do

úmoru ráda. Šatila ho prost a chud, ale vždycky ist a poádn
a dlala mu vše, aby tak necítil toho pádu, že ze syna doktorova stal

se synem švadleny. Ona sama, jako jediná dcera listovního, poítala se

doma v malikém mst venkovském k honoraci, a zde stala se dlnicí

bez práv a nepovšímnutou, protože byla chudá. Ale to Jan jí nahradil

tisíckrát . . .

Co plrok, vždy ped vánoci a svátky svatodušními picházela vyptat

se na syna a dkovat za všecku professorovu lásku a péi a pi té

návštv slzeli oba, ona i on, ona vdkem a radostí nad tou chválou,



Dcera professorova. 33

kterou jí Jana zahrnoval, on zase dojat, protože tak tuze dobrý byl a

Jana ml tak rád . . ,

Nezídka ve škole zapomnl na všecky ostatní a když vykládal,

zahledl se na Jana, který sám jediný vždycky uaia upíral své velké

osielé oi s tou napjatostí a pozorem, jež dodává uiteli vdomí jeho

sui)eriority. Tu ty oi Janovy ztratily svj dtský vjTaz, zvážnly a staly

se hloubavými ; obma asi se pak zdálo, že jsou ve tíd sami dva . , .

V posledních tch msících on se svým Janem stýkával se astji
a dvrnji, brávaje jej v pondlí a ve tvrtek s sebou do professorské

knihovny, kterou spravoval. Letos ml ji perovnat, sestavit nový katalog

a Jan mu pi tom pomáhal. Mnoho tam však neporovnali, nebo co chvíli

pišli na njakou knihu zajímavou, nahlédli do ní, pebírali se v ní, on

zaal vykládati a Jan se vyptával . . . Pak se tázával Jana na jeho matku,

jak se jí daí a co dlá, a vždycky konil

:

„Jen zstate, Jeníku, pkn hodný a dlejte mamince poád radost.

Vidíte, vidíte, co ona se o vás nastará a pro vás napracuje . . . Arci,

vy pracujete také, a hodn, vím. — Jak pak ty hodiny, nebude \ám
to vadit ve pípravách k maturit?"

„O ne, vašnosti, nebude nic, já to s Píborským aspo zopakuji."

„To máte pravdu, Jeníku . . . Ale v Praze, v Praze, — tam abyste

na maminku nezapomnl."
Jan se pi tom zamyšloval. — O, ne, jak by mohl zapomenout

!

Jak ml rád tu duši dobrou tam v tom domku na konci dlouhé ulice

na pedmstí, duši, která sestárla ped asem v žalu a starostech o svoje

dít ! . . . A ml rád také jeho, tohohle dobráka, protože matka mu to

nakazovala a protože sám vidl, jak po osm let jej vodil po cestách dobrých.

Když zvonili poledne a Jan odcházel, jeho uitel pohlížel za ním
i když dvee už se zavely a šeptal si teskliv

:

„Pro tenhle to není!"

A professor Josef Záruba kráel zvolna ztichlými chodbami, i)ak

pes námstí do vedlejší ulice dom, kde ekala na už milá jeho cho
a pt dítek . . .

Byl to muž asi osmatyicátník, vysoké postavy, ne však píliš silné,

ba spíše hubený byl, a pímo nesl svoji hlavu, jejíž vlasy už siln šedi-

vly, jakož i hustý plnovous, krátce pistižený. Modré oko, v nmž
nejvíc skrývalo se té jeho dobroty a lásky, bylo sesláblé a zastínno

brejlemi s kováním niklovaným kdysi, te už odeným a zohýbaným.

Su(;hé jeho ruce, vždy bílé a isté, když ze školy šel, obyejn nesly

balík sešit nebo njakou knihu. Už nkolik let nosíval tento stejný kabát,

který ješt v knihovn zamnil za jiný, ošumlejší, — ze šetrnosti; od

tch as, co Jarmila mu dorostla, míval také límec a kravattu, ode dávna

jen ernou, ve vtším jioádku a manžetty neotepány. Tvá jeho vyja-

dovala sice cosi jako tíhu života, ale z oí i)lál lesk vniterného klidu,

vyplývajícího z vdomí vykonané povinnosti.

Krátké byly údaje jeho kvalilikaního archu, jejž pikládal práv
ped nkolika nedlemi ku žádosti za jakési místo editelské ; k té pi-

nutila jej jeho cho, sám vdl, že je to naprosto marné . . . Ped pt-

3*
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advacíti lety — jemu bylo tiadvacet — když dokonil svoje triemiium

•filosofické, bydlil už na tvrtý rok u paní Hasnerové, vdovy po okresním

soudci, na Malé Stran, a hned v tom roce odbyv nad míru rychle zkoušky

a doktorát pracoval piln dále : chtl se habilitovati na universit pro

filologii. A snad by byl došel toho cíle, který tak jasn záí tolika

filosofm, jichž lo roztíští se však mnohem díve než dosálmou toho

majáku kýženého, — kdyby Hasnerovic Emilka nebyla bývala díttem

tak roztomilým ... O tch dob sladkých, nevystihlých ! Jak jinak si to

všecko pedstavoval tenkrát! . . . Emilie mla SDtva poádnou V3^bavu

a do života jen hodn lehké mysli.

Nicmén Josef pracoval a pracoval, a už také byl blízek vytoužené

dráhy. Ale to nešastné povolání, které si zvolil a které nesmí rozepjati

svých kídel bez vysokého povolení ! . . . Nic nehled k útrapám suplent-

ským, které doléhaly na te, kdy ml živiti nejen svou rodinu, ale

také starou matku, — he mu bylo, když ucházeje se o místo defini-

tivní v Praze a prose, aby vzat byl zetel k jeho pípravám na docenturu

už už dokoneným, byl odmítnut. Dali mu na srozumnou, že chce-li

místo na venkov, dobrá, v Praze že pro nho nic není . . . Nic nebrali

ohled na jeho snahy, ba ješt mu je vykládali ve zlé . . . A potlail

trpkost nesmírnou, která se mu drala k srdci — a stal se po sedmileté

supleutue provisorním professorem v mst X . . ., po tyech létech

tamže definitivním.

Všecky svoje touhy znenáhla pohbil, nikomu o niem se nesvoval,

i svoji hodnost akademickou odložil te tak, že znenáhla se 1 zapomnlo,

že je doktorem; žil své rodin, — ale v tichu a v klidu pec jen své

vd, archaeologii ecké a ímské. Nechodíval do vinárny s kollegy, také

v malé kavárn mstské nikdo nikdy jej nevídal a v hostinci veer zídka

kdy kdo, — za to kupoval knihy, jež kupily se v jeho pracovn na

stolicích, na podlaze, do vysokých hromad, nevázány, a psával odborné

lánky — pod pseudonymem. Když na svoje práce nenalezl eského
nakladatele nebo eského listu, zmnil pseudonym a posílal to do revuí

a vstník akademií zahraniních. Nikdo o tom nevdl, jen sem tam

picházeli k nmu návštvníci, staí páni, s bílým vousem, s dlouhými

silnými nosy, na kterých sedly jim zlaté brejle ; ti pijíždli, sestupovali

v hostinci, šli k Zárubovi, který s nimi pak chodil na procházky. Byli

to professoi z cizích universit. Ti znali ten pseudonym , . .

A mimo to horliv chodil do školy, na všecky inspekce a konference,

ádné i mimoádné, a doma, kd3'ž ped tymi léty mu zemel nejstarší

syn Vratislav, hoch patnáctiletý a už sextáu, nadmíru nadaný, zabýval

se te vyuováním své dcery Jarmily, které minulý podzim bylo sedmnáct

let. Mladší Vlast nebylo ješt zplna let trnáct a chodila do kláštera,

kde jakési sestry školské uily vdomostem pro toto msto velmi vyšším,

jako byly zejména poátky jazyka francouzského a dlání umlých kvtin

;

Svatopluk, asi tináctiletý, chodil do tercie a dlal otci starosti jako

vtšina professorských synk, desítiletá Zdenka a o dv léta mladší

Ludmila navštvovaly školu obecnou. V rodin byla tedy samá škola,

samý uitel, professor a student, ba Jarmilka mla studenta v hlav

i v srdci . . .



Dcera professorova. 35

Tu, Jarmilu, ml otec nejvíc rád, protože byla tak tuze podobna

jemu co do povah. Tváí byla celá matka a kdykoli se professor zadíval

£ia její ernovlasou hlaviku, ervené tváe a hluboké modré oko, velké

a upímné, které zas po otci mela, vždycky se mu vyba\dly sladké chvíle

jeho první lásky . . . Zapomínal, co následovalo po té, jaké sklamáuí trpké,

že bylo docela jinak ped svatbou než po ní, a že v Emilii nenašel

žádné opory svých ušlechtilých myšlének : z rozkošné Emilky vjvinula

se za nedlouhý as tlustá paní Emilie, sobecká, nemající smyslu než pro

njaký klep, a doma mla poád rozcuchané vlasy. Jen na etné svoje

návštvy se parádila, ale pak zas až píliš.

Sám pracovával ráno a hodiny odpolední, pokud škola dovolovala,

trávila s ním Jarmilka v jeho pracovn, kde uila se nejvíc eské literatue

vedle archaeologie, zamilovanému pedmtu professorovu, a mimo to

trochu latin a djepisu. Pomáhala i opisovat otci nkteré jeho práce

a byla nejen jeho žákjmí, ale také tajemnicí a pevnou rukou psávala

i vysvdení a obstarávala otci všecky kanceláské práce tídnické. Tch
je mnoho, velmi mnoho.

Býval to obrázek rozmile idyllický, když sedli oba proti sob
u velkého prostého stolu, pokrytého papíry v tom pokojíku páchnoucím

plísní papírovou. Ona všecka erstvá jako kvt z rána poroseny, z jejíchž

oí zíral život daleký všech tch antikvit, o kterých jednaly knihy kolem,

on zas pomalu sám už antikvita myšlením, ba za nedlouho snad i tlem,

když byl tak siln šedivý.

„Kdy se narodil Rokos Jan, tatínku? Do nacionále napsal, že letos,

to je šmodrcha." Psala práv hlavy do hlavního katalogu.

„Rokos Jan? . . . Nahlédni, prosím t, tamhle do mého katalogu

píruního . . . tuším, že roku 1866, ale nevím toho urit . . . Abychom
se nezmýlili, v hlavním nesmíme škrtat ..."

A zas bylo dlouhou chvíli ticho.

„Což pak Trnka ztratil to stipendium, vždy je ml ješt v loni,

vi tatínku?"

„Nenapsal toho do nacionále? . . . Ach bože, to jsou nedbalci,"

zavzdechl, „a pec už v oktáv! Ano, ovšem že je má dosud . . . Zatím

vynecli tu rubriku, pinesu ti zítra datum a íslo dekretu, — ale a
na to sami nezapomeneme!"

„Neboj se, tatínku, já t upomenu."

Psala u všech tak pozorn, ale nejpozornji a nejvíc dala si záležet,

když plnila rubriky Ladislava Píborského. A dlouho dívala se na jeho

nacionále, psané zbžn, ale rukou jistou, itelnou. Otec zatím dlal si

výpisky z pojednání jakési akademie, jež poslal mu ped nkolika dny

uený druh. Vlasta vedle v pokoji eeném parádním nebo v návalu

obraznosti iianí Emilie pezdném také salon, kde mimo „garnituru"

zelen potaženou stálo ješt rozladné piano, nejvzácnjší z toho všeho

kus, sklenná skí se vzácnjším nádobím, sklem a rfizn3'mi tretkami,

postel vysoko nastlaná a konen za okny vysoké sklenice a nakládaným

ovocem a houbami, psala poetní úlohu a chvílemi kousla do krajíce

chleba, mazaného máslem. Byla to ješt „žába" a velmi podobná Jarmile,

jen že tah ostejších a oka mnohem víc energického. S kvartáiiy nebo.
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vtšími terciany také už koketovala, kd)'ž s kamarádkami chodila z kláštera,

s knížkami v ruce, ale v tomto okamžiku uemj-slila na nic než jak to

bude s toulile trojlenkou a potom jak se vysekat z tohoto hustého lesa

francouzských subjouctiv. — Z kuchyn, kam uchýlila se ostatní mládež

se Svatoplukem v ele, zaznl nkdy hurónský kik anebo srdcelomný

brekot malé Ludmilky, se kterou Svatopluk nebratrsky nakládal, protože

mu íkala Svatokluku. Mla k tomu svoje dvody, nebo brati' jí vzal

kus její svainy, jejž si položila na okno chtíc odstrojit pannu a uložit

ji ku spaní už te. K tomu všemu Svatopluk zmocnil se té panny, zba-

vené už všeho až na nejintimnjší ást dámské toalety, popadl ji za nohu

a dlal s ní tatrmany. Ml te pré, ponvadž matka šla oplatit odpolední

návštvu paní doktorové Kunzové ; ob dámy klepaly tak horliv, že

zapomínaly i na písahu složenou u oltáe a v obou domácnostech mohlo

zatím všecko jíti na ruby. Neb i služka professorovic vodu z kašny

nosící nenahlížela, pro by drahnou chvíli nemohla vésti u kašny socia-

listické ei a když se konen vracela, hovory nžnjšího obsahu. usou-

sedovic stodoly, pronajaté eráru, do níž zdejší dragouni nakládali seno . . .

U paní Emilie nebylo to ponejprv a ne ponejprv to bylo, co Jar-

milka neíkajíc slova odložila pero a šla do kuchyn dlat poádek.
Jakmile otevela dvee, dti ztichly a panna obratným ruky trhnutím

letla do Nániny postele, pikryté devnou, bíle vydrhnutou tabulí. Bh
ví, jakým kouzlem to dovedla nejstarší sestra psobiti na tu drobotinu.

„Bute tiši, dti, tatínek píše!" napomínala tak písn, jak jen

umla a vidouc Ludmilu uplakanou, sklonila se k ní a mírným hlasem

se ptala: „Co se ti stalo, Milko, — to jist Svatopluk, vi?"
„Ona mn nadávala," zdvodoval tercián svoje konání.

„Ale ml, že se nestydíš, takový velký hoch, — ani bych si jí

nevšímal."

„Když on mn vzal chleba," breela zas Ludmilka. „A pak mn
vytrh' pannu a nechtl mn ji dát."

„Ješt jednou se opovaž, sic to eknu tatínkovi!"

Zdenka pi tom všem sedla na prkn Nániny postele a dojídala

svj krajíc. Celá ústa od jednoho konce ke druhému a ervené rety

leskly se stopami másla a zrnka soli blýskala se tam pro rozmanitost.

Ale jediné líznutí hbitým jazykem a potom rukáv zahladily rychle tento

úkaz, když dojedla.

Byla to víc autorita professorská než otecká, která psobila na

Svatopluka a pak další pípadná intervence Jarmilina

:

„Poj, Milko, tadyJile máš panenku ... a dám ti jiný kousek chleba,"

a pinesla ze špižírny venku nový, velký kus, namazaný máslem.

„Hec, mám te vtší," ukazovala Ludmila Svatoplukovi. Ten však

na sestru vyplázl jazyk, aby Jarmila nevidla. V tomto výkonu dlouhým

cvikem nabyl již vzácné obratnosti. Neshody byly by zaaly znova, kd.\by

Jarmila nebyla uhodila na bratrovu slabou stránku:

„Máš všecky úlohy, Svate?"

„Mám," odvtil Svat nejist, pak dodal: „jen ješt nmeckou pí-

pravu a slovíka."

„Tak poj, a se tatínek nezlobí."
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A šla s ním do pokoje vedlejšího, vyhledávala s ním chvíli v n-
meckém slovníku, pekládala vty a pak teprv vrátila se k otci, který

skoro ani nepozoroval, že odešla; tak byl zahloubán v pojednání o sedmi

starých sloupech starého peripteralního chrámu korintského, o nmž
uený kollega psal dlouhé domnnky týkající se stáí, a udával pesné
rozmry tch kamen starobylých, až na millimetry, uvádje s vítznou

slávou výsledek svého pozorování, že sloupy mají rýh dvacet místo obvy-

klých šestnácti; provádl na tomto objevu kozelce jako obratný komediant

po provaze. — Pak etly se knihy vypjené bu z Literární Besedy

nebo Mšanské Jednoty.

Ty chvíle, které professor v klidu a pokoji trávil ve své pracovn,

ráno sám, odpoledne s Jarmilou, bývaly mu odmnou za všecky trudy

ostatní, jež vyplývaly z nevalné pée paní Emilie o domácnost . . .

Matka Emiliina hned po úmrtí mužov odsthovala se do Prahy,

že si vezme na byt svobodné pány. První dva msíce mla jakéhos n-
meckého obchodníka, který picházel se dom jen vyspat a pak se

z Prahy odsthoval, a hned po nm pišel pan Záruba, filosof, student

velmi vážný a opravdový, který zstával v Praze i pes svátky a po

prázdninách picházel zas. Bystrá matka vystihla záhy situaci a vynaložila

zbytky nevelkého jmní na zaslepení nezkušeného mladíka: Emilka jako

dcera pana sudího už ode dív nezvyklá práci a ctnostem liosi)odyským,

musela i te hráti si na vzácnou slenu, což inila ráda, jen aby pan

professor myslil, že pijde do bh ví jaké rodiny.

A pišel . . .

Te, když už byl professor Záruba v osmé hodnostní tíd, byla

všecka spokojena. Ale než se to stalo, musel chudák muž co den vy-

slechnouti žaloby a náky, jak paní okresní sudí jí sotva odpovdla
a jak ta neb jiná dávala jí znáti, že ona, cho ueného professora, není

o nic vyšší. Te pevyšovala celou adu dam, paní sudí byla rovna a

byla mnohem výš než paní berní a než manželky všech ostatních pro-

fessor tídy jenom deváté.

Byl by rád takhle skonil svoje žití, aby nemusel už o nic prosit

a o nic žádat. Tšil se, že rodina už vyrstá z dtských plének, které

jindy válívaly se po celém byt naplujíce jej veskrz pavou páchni,

tšil se z poádku, který zaínal zde vlasti od tch as, co Jarmila

pestala chodit do škol a na njakou zmnu i v budoucnosti možnou,

ani nevzpomnl. Už tak zvykl neohlížeti se píliš po paní Emilii, za to

tím více scházívala mu Jarmila a vraceje se ze školy nejdív po ní

.se shánl.

Tak celkem vedl život klidný, jednotvárný, kolísající neustále mezi

Školou a domovem, a domovem a školou. Ale te, když zavádl svou

tídu do ])osledního roku studií gymnasijních, vyvstávaly mráky na jeho

nebi, nejdív na obzoru, pak výš a výše vystupovaly a houstly . . .

(Pokrajování.)
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Feuilletony z Athén.
Píše Gaston Humbert.

I. V Athénách.

ak^už tam jsme.

'Jd-^vai, '^^^vai . . .

A opravdu tak jako ve suácli . . . Jen ješt se pa-

matuji, kterak ek jeden, s nímž seznámil jsem se

v kupé — po té krátké trati z Patrasu do Korintu a

odtud do Athén nebylo nesnadno pozorovati, že jako

u nás ve druhé tíd, tam jezdí se \ první, tím spíše,

au v cenách rozdíl mezi druhou a první tídou je nepatrný: z Patrasu

do Athén, 8 hodin jízdy, jen 5 drachem 50 leptá; první tídy v našem
smyslu slova, urené pro šlechtice, editele drah a dstojníky od majora

nahoru tam není, ponvadž není tam tak kiklavých rozdíl stav jako

u nás: ím menší zem, tím rozumnjší, — nabízel se projednati se mnou
formality pi píjezdu potebné a vložiti se mezi mne a íiakristu. Ne-

bylo toho potebí, ponvadž slovíko ^Bvodox^^ov ^léyag J4^s^ává(jog

jakožto klassicky velmi znamenité a tudíž velmi známé lehce plynulo

mi z úst a vozka aspo poslednímu porozuml a ostatek se dovtípil.

Také nebylo teba dlati „symphonii", což není snad njaká produkce

hudební ped nádražím provozovaná, — jmenuje se tak prost projed-

nání ceny, jež tím je potebnjší v zemi, kde taxy a tarify teprv zaí-

nají se probouzeti a kde vtšina lidí žije z toho, že druhou menšinu

všelijak napaluje. Tady výminkou d^u^a, fiakr, má taxu, 2 drachmy.

Jsme to však skuten v Athénách, — vždy nikde žádných není

a Akropolis, kterou zahlédli jsme ped chvílí z vagónu, zmizela jako

seveanská fáta morgana s vycházejícím sluucem. Ci tchhle nkolik

domk a silnice plná prachu, který zas už se zvedal, — to pec ne-

mže být hlavním mstem království a Athény tak kýžené ?

Byly to pec, a to je tak.

Když Athéané dali Anglianm a podnikatelm belgickým koncesse

ku stavb drah z Athén do Piraea a na Peloponnés, vymínili si, aby

nádraží to stálo co nejdále od msta. Na námitky, že by to bylo ne-

pohodlné, odpovdli z krátká, že to bude pohodlné, až jen msto
vzroste, což prý stane se co nejdív. Ješt se to nestalo tou mrou,
ale je vidt, jak to roste a že vzdálenost se menší ; ale pec to zde

vyhlíží dosud jako v njakém mst americkém, kde ulice jsou jen ua

plán a nezbývá než jeti hodný kus, než pijdeme na pkné námstí

Svornosti nlaraia r^ff ofiovoíagy kde je ten hotel, v nmž ml jsem

nalézti pítele, pana professora Jaroslava Šastného, ale nenašel, —
studovalté pan professor až nkde na Kykládách vci starých ek se

týkající a to bylo škoda : byl by mi svou znalostí novoetiny valn

posloužil.
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Takhle byl jsem v Athénách sám a hned pipomínám, že jen na

krátko, velmi na krátko, aby to nikdo uemusil teprv dokazovati. V pátek

jsem do ecka pijel a ve stedu veer po té už zas jsem byl na cest
odtamtud: ale v ecku lze i v té krátké chvíli vidti tolik, že o tom
možno napsati mnohem více „literaru-turistických padavat", jak zovou

se namnoze cestopisné naše plody, než tuto. S pomocí odborné litera-

tury, jíž jsou celé bibliotéky, možno z té podívané stlouci i velkou,

uenou knihu. Tady však jen nkolik dojm a observací, zachycených

tím rychlým letem po eckém kraji, jež tam dovede zažíti a uiniti

každý, kdo není docela hluchý a nmý. — A je mi líto, že nezstal

jsem tam déle, a závidím tm, jichž cesty nejsou vázány ani na as,

ani na hmotu . . .

Snad by bylo lépe pro první dojmy vidti Athény v jarních sukních

a z pedu, od Piraea, myslím si v duchu, když mi vítr i do koáru
nahání prach a drobný písek, tak že sotva možno dýchati; ale celkem

jsem rád, že aspo od teka dovedu si pedstaviti, jak asi bylo Sokra-

tm, Platonm, Themistoklm a Gorgiášm za parného léta. A jedouce

z této strany také tu výhodu máme, že není zde nesnází s celníky, kteí

kazí velkou poesii pivního pistání v Piraeu špinavýma svýma rukama.

Tím spsobem také Akropolis, to nejkrásnjší z celých Athén, ba z ce-

lého ecka, zstane nám na posledy, jako dessert na konec obda.
Když pak te najednou se ociuji na námstí, na nmž uprosted

jest park ze strom a kvtin cizokrajných a kolem budovy krásných,

moderních sloh, vysoké, ba velkolepé, pak hledaný hotel tak úpravný

na pohled, sotva si dovedu pedstaviti, že ješt ped nkolikerým desíti-

letím toto msto bylo prý vesnicí bídnou a špinavou, rozkládající se na

úpatí Akropole. Tak, když navštívil je Chateaubriand a Lamartine, a

ješt za asu Edmonda Abouta, královský palác stál samojediný uprosted
kamenitých polí a díval se prý melancholicky do dálky, na stavební le-

šení. Te rozkládá se msto vesele od Ilissu až bezmála ku Kolonu, a

je to dnes opravdu jediné msto ecké, které za krátko bude velkým.

Je asi po desáté hodin, a sotva že jsem se ponkud upravil, te
už pesn po velkomstsku, vycházím zas do horkých ulic a zabouji

hned do té nejhlavnjší, docela po nejobyejnjším spsobu turistickém.

Jsou zde dv vci, na které jsme se pišli podívati : Athény nové

a vedle nich — jen málo v nich — Athény staré s hradem už nko-
likrát jmenovaným. Athény nové rozdluje ješt ulice Hermova óóg
'Eq^ov na dv polovice nestejné, jednu starší a druhou mnohem vtší

co do rozlehlosti, ale mladší, novou, po vtšin s ulicemi rovnými, pro-

tínajícími se v pravém úhlu, širok3'mi a vzdušnými, po spsobu mst
moderních. A proto konec konc tato ást neposkytuje pro pohled nic

jiného než každé msto podobné, jenže jednotvárnost ulic je zde pe-
rušována veejnými budovami mnohem zajímavjšími než jinde. iší už

z jich stavby jiný duch, ušlechtilý, klassický, teba že práv proto na

konec je to trochu jednotvárné, s tmi stále rovnými sloupy, pímými
liniemi, všude rovnobžnými. Nejvíc je jich v ulici universitní ódog

nuvsTtiffrrjfiíov a v ulici stadijní ódog Uraátov: ada škol, parlament,

pošta, ostat(>k velmi neúhlodná a uprášoná, na níž však nápisy jsou také



40 Gaston Humbert:

francouzské, ministeria, pak universita, u níž zastavujeme se mimodk.
Athéané jsou pyšni, že si ji založili z dar soukromých, kdy nové

hlavní msto nemlo ješt ani paláce královského, ba ani s dostatek

dom pro své obany. Je to jediná vysoká škola na celém východ a.

ekové jsou si dobe vdomi jejího významu. . . . „Palác, který nkdy
i samého krále uvede do nepíjemných rozpak," pravil starý jeden ek,
když se stavla, „ale za to on pohltí Turecko a uiní pro vlast víc,

než mohli jsme uiniti my, nevdomí kleftové, se svými runicemi."

Pedpov první splnila se nejednou, druhá ješt ne. Budova university

je ve slohu staroeckém, má pedsí s ionickým sloupením a freskami

bohat malovanými.

Velký pvab pemnohá veejných budov leží v tom, že jsou to dary

eckých vlastenc. Láska k domovin, možná že také trochu ješitnost —
však taková, kterou možno odporuiti i závidti, — založila v Athénách

rozmanité školy, ústavy, nemocnice, — suad více než jich je zapotebí.

Nádhernou budovu dal zbudovati akademii baron Siua, také ve slohu

staioeckém — ale od vídeských architekt, s bohatými okrasami barev

i zlata a umní sochaského ; nedaleko staví se velká bibliotéka, dar to

bratí Wallianos ; dále v ulici universitní je díví škola Arsakion, zvaná

dle zakladatele Arsakise
;

jinde Varvakion, gymnasium, které založil

BuQ^áxrig; pak Bifarion, theologický ústav, — posléze Zapeion, palác

výstavní, observato, národní museum starožitností a jiné a jiné, —
to vše jsou dary soukromník . . . Srovnání mimodk do pera se

dere . . .

Shluk tch novoeckých staveb ve staroeckém slohu vyhlíží jako

pokus obnovit starou Akropoli tady v rovin. Ale kam by se dlo ? . .

.

Ulice Patisia, óáog natrjGÍav, která k národnímu museu vede a jejíž

jméno prý pochodí odtud, že když „padišah" Mohamed II. koncem srpna

1458 Athény navštívil, v zahradách na tchto místech býval, tím je pro

nynjší pokolení znamenitá, že pan Trikupis má tam blíže námstí svj

dm a v tom dom že je cukrá Solou, u nhož prý v hodinách odpo-

ledních shromažuje se velký athénský svt a dlá politiku pi zmrzlin,

okolád nebo ledové káv. Za polytechnikou a národním museem, na

konci této ulice je už volný prostor a za ním zas velký les olivový,

Kolónos, domovina Sophoklova, od níž nedaleko akademie, ve které

uil Plato . . .

V hodinách odpoledních bývá ulice Patisia tolik co Prado v Ma-
drid, Avenue du Bois de Boulogue v Paíži nebo Rotten-Row v Lon-

dýnském Hyde-Parku; v ulicích universitní a studijné rozvíjí se všecken

velkomstský ruch, který se pak s obchodním hlukem ulice Hermovy

soustedí na námstí ústavní, nkavslu rov Gvvtáy^azog, kde je krá-

lovský palác.

Ostatek je všude ticho, zejména v ulicích kolem vrchu Lykabetta;

tam jsou elegantní byty athénských bohá.
Za to tím hlunji v té ulici Hermov, která je mraveništm kupu-

jících a prodava, teba že ulice je tak úzká, že ani tramway v hoejší

její ásti neprojede. ím je vzdálenjší od námstí ústavního, tím je

špinavjší, až u nádraží Peirajského stává se odpornou.
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To tak zhruba zevuí obraz Athén nových, v nichž nechci provádti,

sám zde jsa cizincem. Jen tu onde zastavím se a to nejdíve v kavárn

na námstí ústavním, do které musí každý turista pedn proto, že je

odporuena ve všech Prvodcích, za druhé k vli novinám, jichž tam je

hojn, také z Rakouska nmecké. Pijeme zde bu kávu, již díve po-

psanou, nebo okoládu, mastix, siln podobný absinthu, a jíme lukm,
sladké jakési tsto z medu, z mouky a cukru a páchnoucí vanilkou nebo

mandlemi. Dostaneš je také v Praze, ale chutná tam zcela jinak, —
ztratí chu tak jako moská ryba, zavezená bh ví kam na pevninu:

lukm ve výkladních skíních našich lahdká pipadá mi jako básník

v exilu, je pitrpklý. — Kavárna, kdyby sebe vtší byla, z veera by

nestaila, proto se rozšíí z chodníku ješt pes cestu na velké námstí,

na nmž pak bývá jako v oule.

Sotva lovk usedne, ba sotva z hotelu vyšel, zas už ti výrostkové

nebo hoši mají na jeho boty namíeno. „Lustro" nás provází po eckých
mstech jako stín, a i tady nejednou jspae mu vdni, nebo za krátkou

chvíli jsme uprášeni a také v hotelu mají chvalitebný zvyk, že sotva

vstoupíme, hned sluha chocholem peí oprašuje boty i odv. Mimo cí-

die bot co chvíli vbhne ti do cesty prodava tabáku, kvtin nebo

novin, jichž v Athénách je veliké množství: kupuji 'Eq)r]}iSQLg, ^AtiqÓ-

nohg, ^Aúxv . . . k vli neutralit také KaigoL a jiné, a ze starého

zvyku pátrám po dvodech, pro na tom kterém slovíku jest oxytonon

a nikoli paroxytonon a hledám, kde je njaké Tcmrisvca. Víc nedovedu.

Námstí i ulice za dne klidnjší, z veera nad míru živé oživují

snad ješt více, zejména námstí konstituní, když velký svt vrátí se

z venkova a když tady je královský rod a vše co s ním souvisí. Lo"

kaluí barvy dodávají i tuto Palikarové ve svém národním kroji, ostro-

vané v širokých modrých spodkách, a života zase mnoho Francouz a

njaký nmecký professor ; toho poznáš hned : má prošedivlý nebo bílý

plnovous, velký nos, na nm zlaté brejle a je pevn pesvden o hlu-

boké své uenosti. Dámy v elegantních tvrtích athénských nosí se po

evropsku a z národních kroj ženských vidti málo, nejvýš ješt ervený
tarbuš se zlatým stapcem. ekové mladší také vesms chodí v obleku

evropském, stiženém po francouzsku nebo po anglicku, niím se neli-

šíce od našich lv a lvík, leda že v tom horku nenosí vest, a spodky

opásají širokým pasem liedvábným. Všem tm rzným accessoriím evrop-

íikýcli mod museli Novoekové teprve vymýšleti jména, kterých v etin
nebylo : ale jako v eštin místo trnkobrnkozvukotruhlík ekneme radji

piano, tak tam dávají pednost slovm to xoyai, ro navralóvL ... —
šnrovaka a spodky — ped strojenjším útfj&óásOfiog, nBQiGxskis . . .

Mnohem více místní zajímavosti má druhá, starší tvrt moderních

Athén s úzkými, klikatými ulikami, rozkupenými kolem Akropole a pro-

míchanými tu onde starými, prastarými ruinami, — už kus pravého Orientu.

Zde všecko celý den a pokud horko dovoluje, je venku, emeslo i obchod,

a prodavai, pišedší ráno sem ze svých pedmstských byt, sedávají

celý den ve svém krám, tak jako v Turecku a v mstech arabských.

Agora ecká není nic jinélio než turecký neb arabský bazar, jen že noní

tak pittoreskní a také ne tak voavý kadidlem, myrrhou a vodou ržovou
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jako aristokratické kouty bazar východních. Jedinou ulici mají tam pro
sebe ševci a prodávají sarúky, široké, otevené stevíce, ervené, se

stapekem na ohnuté špice, prý výborné na chzi pohorskou. Sám ne-

zkusil jsem, le bych po Šumav s tmi stapci chodil. Obuvníci ti mimo
to dlají ješt jiné vci: tobolky, gamaše, pásy zvláštního druhu pro

arkadské pastýe, v pedu s mošnou, do které se klade vše, co takovému
pastýi drahé, od milostného psaníka a bambitky až po syreek. Jsou

tedy ševci athénští ševci druhu vyššího.

Tato tvrt je sídlem nižší tídy athénské, ale tídy, která pevnji
se drží všeho eckého. Tady ženy již nevycházejí samy ven, a-li vy-

cházejí vbec, a obchody a nákupy obstarávají obchodníci podomní, rozná-

šející zeleninu, ovoce, maso, ryby, mléko, sýr a pod., správky zas podomní
emeslníci, jako píštipkái, kotlái a j., a jich kik zaznívá ulicí ne-

ustále. Éekl bych, že zde je hranice mezi Tureckem a západem, a i hra-

nici tu pošinují zvláš cestopisci rádi, podle toho, kde byli neb nebyli.

Zde je také prostý chrám metropolitní, zajímavý jen tím, že byl

zbudován ze staviva sedmdesáti, r. 1840. poboených menších kaplí a

kostel ; kolemjdoucí ekové i ekyn, aspo pravovrní, nepestávají se

kižovati. —- Kostel byzantských turista zde málo si všímá, vi tm
daleko velkolepjším zbytkm staroeckého umní stavitelského. Ale ne-

právem
; jsout nad míru pvabný, tak jako IJavayia FoQyosTtrjXooSy

Panagia Gorgopiko, malá kaplika, která sama byla metropolí, dokud
velká nebyla vystavna, a vejde se do ní sotva dvacet lidí ; ostatní vící
bývali pítomni bohoslužb arci jen venku, na prostranství ped koste-

líkem. Ten je nejstarší ze všech athénských, prý asi z 8. století, a zbu-

dován vesms ze starého stavebního materiálu, už vysloužilého, jak není

nesnadno poznati na jednotlivých kusech: jeden je dorický architráv,

druhý nese ješt stopy njakého reliéfu atd. U kostelíka toho chovají

mramorový kámen, který nese nový ecký nápis, že to je kámen z Káni

Galilejské, kde Kristus Ježíš vodu promnil ve víno ; kámen ten sloužil

za oltá pi satku korunního prince eckého s princeznou Žofií Pruskou

27. íjna 1889. Jaký to má na satek vliv, nemohu povdíti.

Penzomnci v tch ulicích staršího msta i jiných mají pouze

krámky na malých stolicích takoka na chodníku a s podivuhodným klidem

podával mi jeden šíbal z nich za zlatý dvacetifrank dvacet drachem papí-

rových . . . Ale jsou také hloupí asto a Melingo vypravuje toto zají-

mavé povídání (str. 18.) : Kupoval jsem kdysi od jednoho z nich

nkolik starých mincí, když on, pozoruje na mém pízvuku, že jsem

cizinec, vytáhl ze zásuvky šest rakouských desítek a tázal se mne,

jakou to má cenu. Na moji odpov, že pes 120 drachem, ptal se

ješt, chci-li mu za to dát 50 drachem. „To jsi je bezpochyby ukradl,"

namítl jsem. „Ne, pane, námoník jakýs mi je prodal v Piraeu za

100 drachem a já se jich te nemohu zbýti. Uiníš mi službu, jestliže

je koupíš." Nechtl jsem se ovšem pouštti do tohoto podivného obchodu

a radil jsem mu, aby šel k nkterému velkému bankéi ve mst. Když

jsem pak po nkolika dnech opt šel kolem, oslovil mne ten lovk

:

„Pece jsi se zmýlil, pane, papíry nemly ceny ani 50 drachem, neku-li

120, a námoník, který mi je prodal, je šíbal. Vera jsem je ukázal
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kupci Jolimu, který co rok cestuje do Terstu, a ten mi pravil, že ne-

stojí ani 35 drachem, a také mi je dal."

Musea athénská jsou ovšem plna vykopaného kamení, vedle toho

však i krásnjch soch, tch, které jim tam cizinci ješt nechali. Pozd
teprv vzpomnli si Iekové a vydali zákony, dle kterých žádná staro-

žitnost ze zem nesmí hýt vyvezena, — když tam už skoro žádné není.

Kdyhy tak všecky antikvity ecké, po svt roztroušené, v jediném museu

byly a v Athénách ! . , .

Nevím, je-li toho ten vítr píinou nebo opravdová pée magistrátní,

které valn nedvuji, že Athény dobyly si povsti nejistšího msta
Východu. Ostatek každý veer a odpoledne kropící sudy pod záminkou,

že jedou zalévat prach, pokraují v práci dopoledních a odpoledních

vtr, jež teprv k veeru se tiší; zatím co ohromné ty sudy se stíka-

cími rourami vzadu metou ulici uprosted, rozkropený prach valí se na

chodníky . . .

Snadno zapomene lovk v Athénách moderních a zejména v nové

tvrti, pak když sedí v sGviarÓQiov t. j. jídeln hotelu svého u tabule

po výtce francouzské a nejvýše jen druhem moských ryb a ovocem od

souasné v Paíži se lišící, že je tam, kde býval Perikles, Themistokles

a jiní toho druhu pánové : tak siln zavání tam ten život Evropou a to

tíin spíše, an co chvíli narazí ti na ucho francouzský zvuk. I ve vtších

krámech všude po francouzsku lze se smluviti, také v kavárnách vtších

a ovšem že v hotelích. S nminou jsem toho nezkoušel.

Hned druhého dne asn z rána, chtje nabýti celkového obrazu,

vyšel jsem na Lykabettos a potom ješt veer jednou jsem se tam vrátil

pro ten pohled nevyrovnatelný, který je dstojným pendantem rozhledu

akrokorintského. asn vstáti nebylo mi na obtíž, ba eknu pímo po-

tšením, ponvadž bez vlastního piinní stal jsem se pedmtem zvda-

vosti drobného a nejdrobnjšího tvorstva celé svtnice. Hned veer za

svitu msíce bylo mi uápadno, že podlaha je tak tuze sukovatá a ná-

l>adnjší ješt, že jeden ten suk se hýbe. Jakmile jsem však rozžehl na

to podivné devo, všecky suky, jež to svtlo asi oslovalo, rychle se

rozutíkaly pod postel, pod prádelník a kde jaký tmavý kout. Když pak

ráno jsem svilj kufr otevel, vyhrnulo se z nho plno -— tch suk. Za-

cherlin, kterým veer celou postel jsem vyfoukal, nepomohl nic, — mají

tam štnice & spol. život velmi tuhý.

Lykabettos, skalnatý pkný vrch na severovýchod Athén, vysoko

se pne nade mstem a po cest dosti neupravené dostaneš se na výšinu

277 m. asi za pl liodiny. Tam, s terassy malé kapliky sv. Jií, Athény

máš ped sebou jako na talíi dort, od Stadia až k národnímu museu,

a uprosted toho Akropolis a zlatý Partheuon v zái zlata slunce. Pak

za tím temn modré moe tetelící se v slunci a v [)ozadí hory, celé okolí

známé, klassické . . . i'ro obraz ten není slov.

Porovnávám i)anorama s obrázkem v Bedekru, stojí-li podle nho
všecko dobe a zda-li hory Argolidy, kopce Troezeuské nebo Parnassos

nezmnily -zatím svých míst. Ne, všecko je v poádku, tak jak to knížka

l)edpisuje . . . Od Piraea vine se dlouhý vlak; je jako housenka s dlouhým.
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bílým chocholem koue . . . nesmírný kontrast rychlého našeho vku
proti dlouhým starým stoletím . . . Hledám tam v tu stranu veliké zdi,

které spojovaly kdysi pístav s mstem, vzpomínám, jaký je geuitiv jména

Perikles a hledám k nmu pípadný pízvuk ...

Z „Ptaích motiv" Adolfa Heyduka.

Podkovka.

Noc na zem klesla jako vdova sirá

na dávno zasypaný mužv rov,

a slzou kropí ho a v náru svírá

a žalem pekonána nemá slov;

mdlá svtla ješt zžehla siné záe,

a zabrala se v hvzd tajemný sen,

a vykávala uslzelé tváe,

až v náku potší ji zlatý den.

Ty díve však jsi pišel, pvce malý,

s tím nad oima úzkým msíkem,
výš obliej jsi zvedl naernalý,

až hrdla snžný objevil se lem

a pt jsi poal vroucn tak a mile,

že hvzdnatý noc rozhalila šlá,

a velkým luny zrakem roztoužile

svých dík jasnou vrhala ti zá.

A jak jsi pl! Co za dne zvonek hlásá,

co stehlík drmolí a hvízdá hýl,

co z konopiua srdce k nebi jásá,

i písní liudušiných zvuný pyl,

vše noci nahradit jsi toužil snivé,

i to, ím tesknil den i blah se chvl;

tys, citem jat a láskou duše tklivé,

k ní sdílným tšitelem piletl.

A zes, jak odchází, mj zpvný druhu,

jak v slzy nutí ji tvj zvuný hlas,

jak oi otvírá kvt pestrý luhu,

jak šepce ke a hlavu týí klas

;

jak štíhlý chástal ozývá se v setí,

jak hlasné kepelino „pt penz"
v brázd teplé skrýši drobné budí dti,

a zvonek vže rozespalou ves.
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I já jsem poslouchal, cos pl a vstil,

mj nžný snílku, v jitra mlžnou šer,

až v adrech tajemn mi zašelestil

a rozvíjel se rud}'ch rží ke;
a všemi rty tch purpurových rží
mé srdce dýchalo ti vroucí dík

:

Bu požehnán, jenž k ubohým se druží

poutníkm žití, písn kouzelník

!

Zvonohlík.

Vtévka lípy pod oknem
víc ohnula se dol,

dvé ptáat sedlo v list houš
a hovoilo spolu.

Dvé ptáat žlut zelených,

dva Palekové ptaí

;

druh prohlíží si list skrýš

a družce zpívat ráí

:

„Má zlatá, ký to pkný stan

!

už zjasni erná oka,
sem nemže se odvážit

ni nejlstivjší koka.

To besídka je nad palác,

hle, líbezná a svží,

pel na kvtech, a na listech

skvost rosných perel leží.

Zde nespatí te krahujec

a uhýk nevyruší

;

kdož na snílkách tak útloukých

hned ptaí hnízdo tuší

!

Sem uepilétá jinovec,

ni píval dešt v lét,

a kdyby! lupen jediný

i se mnou ukryje t.

Zde hnízda vínek upleteni —

•

no, žasnout budeš, svte !
—

ó nezdráhej se, duše má,

mj smaragdový kvte 1

Já sletím do všech svta stran

a do háj a les
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a v lože naše svatební

pý zlatohláví snesu.

Z trav vláken ti je upletu

a z kzlat jemné srsti,

a teplo, milo bude v nm
jak v jemné díví hrsti.

Až blažena v n usedneš,

své zapju ti díky,

a seménky te zasypu

i malé zvonohlíky.

A povedu je v širý kraj

i pes poušt vody svodnou,

a milovat je nauím
svou vlast i lípu rodnou.

A hudb si je vycviím,

již vlastní srdce hude,

až nachovým rtem rže jim

dík vonný dýchat bude.

A své jim mládí vyzpívám

a žití, drobné zvsti,

a lásky snivou pohádku

a zlatou báse štstí.

i) uezdiáhej se, neváhej,

už- vejdi v skrýš tu ladnou,

hle, útlé snítky, kvt i list,

jak srdce pes noc vadnou.

Než zvadnou, k hnízdu si je vol,

je ticho zde a milo ..."

a na vtévce k sob se

dvé ptáat pitulilo.

Už ženichov milosti

druž neodpírá snivá,

a echrá kídla . . . lípy list

kles níž a vše mi skrývá.

A zas vtévka pod oknem

se chví a dol tlaí,

a já svou duši ponoil

v zá idylky té ptaí.
.



Illustrace k Heydukov básni „Zvonohlík". Ki"esUl Karel Liebscher.



48 Luigi Capiiaiia;

Bratr Mravenec.

Napsal

Luigi Capuana. Peložil Gustav Ždárský.

eho pravé jméno bylo bratr Josef, ale otec kvardiáu pektil
ho potom na bratra Mravence, vida, že jakožto sbratel

naploval každoron sklep, špižírnu a zásobárnu klášterní

tak, že nikoli šest, nýbrž dvacet ba i ticet bratí mohlo

se uživiti veškerým darem božím, jejž bratr Josef snášel

z msta i venkova. Pezdívka zdála se tak dobe vymyšlenou,

že ostatní bratí a lid konen nejmenovali bratra Josefa

jinak ; a on se usmíval, pro slávu patriarchy svatého Františka, když

chlapci proti nmu bhali s kikem: „Brate Mravene, obrázek!"

I dával chlapcm obrázek tištný k polykání, aby patriarcha je po-

svtil; dosplým pkný šupec svého tabáku, jenž by byl vzkísil mrtvého;

kmotrám obraz Panny Marie nebo svaté Veroniky.

Panikám pak nosíval asem talíek bílých oliv, naložených v salát

s koením, že se sbíhaly sliny v ústech ; a všem vnoval úsmv, dobré

slovo, radu, slib, že doporuí je Bohu v modlitbách nebo Pann Marii,

patronce nemocných, aby je hned uzdravila, jakožto pravá matka híšníkv.

Tímto zpsobem, když bratr Mravenec odcházel' zpt do kláštera,

míval vždy pytle z bílého plátna tak naplnny, že je sotva nesl; i pi-

cházel dom s rumncem ve tvái, v potu, jenž mu kapal s ela, však

vesel a spokojen, pro slávu patriarchy svatého Františka! — jak po-

každé pi jeho píchodu zvolal bratr Felix. Ten ml dozor v kuchyni

a v jídeln ; hledl také (stžovali si bratí), aby sndl nejlepší sousta

a napil se nejlepšího vína. Le bratr Felix dával na srozumnou kvar-

diánovi, že nejlepší sousta a nejlepší víno schovává vždy pro bratra

Mravence, jenž toho zasluhoval, ubožáek! Musel býti vždy pi síle pro

svj úad sbratelský a míti nohy ze železa, by pechodil cesty a ce-

stiky tí tvrtí mstských, neb aby vykonal pšky cestu po venkov,

když vedl zpt do kláštera mezka s takovým nákladem, že by bylo

ukrutností sednouti na, akoliv to byl mezek s ocelovým hbetem !j

Bratr Mravenec netrpl zajisté v niem nedostatku, ani nepote-

boval bratra Felixe : pánem každé vci byl vlastn on sám.

Mohl míti v ruce, kdykoli chtl, klíe od sklepa a špižírny, kde

byly seadny džbány oleje a sudy vína; nebo také klí od zásobárny,

kde v koutku byla velká hromada cihel sýra a masa uzeného; s obrue,

zavšené na klenb, klátily se salámy z vepového masa a ryb, veliké

hrušky a melouny v síkách ; kolem dokola stály plné koše oech,
mandlí, sušených fík, luštnin ; a výše na malé ímse pomerane, ja-
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blka, hrušky, granátová i kdoulová jablka, citrony, ovoce všeho druhu;

a u dveí koš podlouhlý z proutí a ttiny, s úzkým otvorem, vždy pln

„Ježíšk", jakkoliv každá rodina dobrodinc dala jenom jediný bochníek
se znamením svatého kíže Ježíše Krista nahoe, proež byl nazýván

„Ježíškem".

Konen, jestliže bratr Mravenec bral nkdy pro sebe „Ježíška" od

baronky, vždy z nejjemnjší mouky; jestliže si uízl astji njaký pkný
ízek šunky, jež zdála se krváceti, a vypil skleniku vína ze sudu scho-

vaného pro otce provinciála, když picházíval návštvou — byl proto

snad konec svta? Nelopotil-li se od rána do veera, v mst i na ven-

kov ? Zvlášt na venkov, na slunci srpnovém, které zdálo se býti živým

ohnm, s provazem okolo beder, aby mu držel kutnu, jda od stodoly

ke stodole, dál a dále, od Sette-Fendi do Galliny, od Sacchiny do Castel-

luccia, od Faita do Favarotty, dávaje si smažiti kži, jako svatý Jan na

poušti, tak že obliej a ruce se mu loupaly, ímž podobal se hadu, m-
nícímu kži? ...

Le bratí, když pochopili, že pravým kvardiánem místo dobráckého

otce Isaiáše byl vlastn bratr Mravenec, že ml všecko ve své moci, po-

ínajíc od obda každodenního až do výdaj pro svátky Panny Marie,

patronky nemocných, svaté Veroniky a svatého Víta; a že na nich bylo

toliko, vstávati o plnoci, asn ráno a sloužiti mši a kázati pi devíti-

denní pobožnosti, zpovídati a pisluhovati svátostmi umírajících, dopro-

vázeti mrtvé — jako by to nebyly služby také ve prospch kláštera a

nepinášely jakožto plod práv ony almužny, které bratr Mravenec potom
sbíral; když \idli posléze, že otec kvardián sprostil bratra Mravence
též po\innosti plnoního kru, aby ml erstvé síly ráno pro námahy
pi sbírce, a povšimnuli si tolika jiných malikostí, které jim líbiti se

nemohly (jim, otcm mešním s dlouhým vousem bílým, proti onomu bratru

s vouskem kaštanovým, jenž neuml ani svj podpis naškrábati): poali

z ixiátku brueti mezi tyma oima ped kvardiánem, jenž jim naslou-

chal hlad si vous na dv píd dlouhý, s hlavou sklonnou, neodpovídaje

ani slovem; a potom zasílali anonymní stížnosti provinciálovi, kde se

vyítala provinní bratra Mravence jakož i kvardiáua, jenž prý mu ke

krádeži pomáhal svou dobromysluostí a nepozoroval pohoršlivých návštv
k jakési liospodyni, k níž bratr Mravenec nechodil pouze pro almužnu.

„Samé pomluvy!" pravil bratr Mravenec provinciálovi, když tento

l>ovolav ho spolu s kvardiánem, obma poádn do duse promluvil. Otec

Isaiáš naslouchal domluv s hlavou sklonnou, hlad si dlouhý vous ru-

kama hubenýma, nevda, co odpovdti, i)ekvapen jsa zlomyslností ouoch

nehodných sluh božícli, kteí slavili mši svatou každý den a pece skrý-

vali takové záští v hloubi srdce ; ale bratr Mravenec nikoli.

„Samé pomluvy!" optoval. „A ježto mi vyítají návštvy u lio-

spodyn, kamž chodím za dne, ped oima všech, povím vaší dstojnosti,

žo otec IJernard zpovíchi píliš dlouho kajicnici — on vi kterou; a ná-

4*
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vštvy u uí si odbývá v uoci, vycházeje z kláštera pestrojen za sedláka . . .

Vidl jsem ho tmato oima, jež budou kdysi potravou erv!" . . .

Provinciál rozhnván jsa nedal mu dokoniti a pikázal mu posluš-

nost, i doložil, aby šel okamžit za trest do Licodie ; otci kvardiánovi

pak ekl: „Hlate si vous, jak chcete, ale mjte oi lépe oteveny!"
Tak otcové mešní, otec Bernard, otec Jan, otec Antonín a všichni

ostatní zvítzili nad bratrem Mravencem a nad kvardiánem ; i poali
vládnouti sami, jsouce za jedno s bratrem Felixem, který se stal sbra-
telem. Ale bylo to vítzství nešastné.

Toho roku sklep a špižírna se nenaplnily, jako když bratr Mravenec
chodil po mlýnech a lisech olivových ve jménu patriarchy svatého Fran-

tiška; a zásobárna vypadala bled s nkolika hubenými kousky sýra, n-
kolika prázdnými oechy a zasmrádlým salámem, jenž otravoval vzduch! . . .

Chlapci nebhali vstíc nezdvoilému bratru Felixovi pro svatý obrázek,

a sedláci nechtli ani slyšeti o jeho tabáku, kterýž pálil v nozdry; ani

paniky nestály o jeho saláty z bílých oliv, vidouce jeho ruce neisté,

kteréž je asi nakládaly . . .

Také svátky Panny Marie a svaté Veroniky dopadaly smutn, bratí

eholníci z Itrie poínali tžiti ze špatné povsti kláštera kapucínského,

aby získali almužny vících a píze dobrodinc . . .

Proto chudí, kteí picházeli v zástupech ke klášteru za doby, kdy
bratr Mravenec rozdloval zbytky obda nebo jiného

;
paniky, osadnice,

a zvlášt páni, kteí se bavívali asem, když tam byl bratr Mravenec,

chodíce do jídelny klášterní na sklenku vzácného vína, všichni dohro-

mady žádali zpt bratra Mravence od provinciála, když pišel do klá-

štera, a vynášeli do nebe bratíka, stžujíce si na otce mešní.

Provinciál, lovk praktický, nedal si íkati dvakráte. Stalo se, že

téhož dne, kdy otec Bernard odcházel z Minea a ml vyhledati " v Ra-

macce j^akousi kajicnici, aby jí dal rozhešení, bratr Mravenec picházel

z Licodie, kulatý a ržový, provázen až ke brán klášterní zástupem

lidí, kteí na pokikovali

:

„Bravo, brate Mravene! Vítáme t zpt, brate Mravene! Až žije

bratr Mravenec !

"

Otec Bernard, žlutý v oblieji, ale nut se k úsmvu, pra\il mu:
„Jsme jak okovy na vodu, brate Mravene; vy stoupáte, já kle-

sám dol."

A dole byla Ramacca, kde brati kapucíni nemohli si hovti jako

v Mineu, protože bratí Mravenc není všude ; a bratr Mravenec, vda
to lépe nežli ostatní, zaal proto býti ponkud hrdým.

V Licodii slyšel bratr Mravenec novinu, že vláda hodlá rozpu-

stiti ehole, aby stát získal jmní a dchody klášterní. Bratr Jeroným

z Vizzini, lstivý a potmšilý, pošeptal mu do ucha jednoho dne: „Díve
nežli vás vyhodí na ulici, hlete udlati bratra Mravence pro sebe. Já

myslím již na svou budoucnost."

Bratr Mravenec nebyl hluchým: pomýšlel rovnž na budoucnost,
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když zas oplýval milostí boží a mohl vládnouti v kláštee ješt lépe

uež díve.

Otec Isaiáš po každé zlé zpráv, která picházela s novinami, šel

a vrhl se k nohám Panny Marie a patriarchy svatého Františka, aby

ráili hájiti náboženství a zachrániti bratí. Ale bratr Mravenec dával

mu na rozváženou, že Bh neekl nadarmo : love, pii se, já ti

požehnám ! Jest potebí piiniti se rukama nohama ; odnésti, co se dá,

k lidem bezpeným, kteí by to vzali a schovali, pokud by tíse trvala.

Náboženství zajisté zvítzí : zatím . . .

A tak bratr Mravenec nosil vše ku své hospodyni, ve srozumní

s ubohým dobrým otcem Isaiášem. Ten ztratil hlavu, naíkaje dnem
i nocí, post se a do krve se biuje na pokání za híchy své a bratí

ostatních, híšníkv jako on.

A kdežto ubohý otec Isaiáš vihled hubenl a sotva již na nohou

se držel, nabýval bratr Mravenec ješt více kulatosti a rumnce uež

díve; ale ped pobožnými bral na se tvá bolestnou, podávaje tabatrku.

Za krátko prý již nebudou biáti z toho tabáku. Les v kláštee,

kdež on jej vypstoval, bude pak prodán dražbou!

Sedláci i páni brali ty šupce s posvátnou úctou a vážili si jich

více, protože slyšeli, že jich za krátko již nedostanou; i dávali dvoj-

násobnou almužnu bratru Mravenci na ti dni pro patriarchu svatého

Františka, Pannu Marii a všechny svaté patrony ádu, aby zachránili

asi)o kapucín ped spáry bezbožné vlády. Ostatn, co si mohla vzíti

vláda na uboliých kapucínech, kteí žili z almužny?

To vdl bratr Mravenec, jenž si pipravil již dobrou zásobu a

uložil též hezkou úsporu u hospodyn, kamž nyní docházel astji, tak

že ho vící poali pomlouvati, íkajíce, že bratr Mravenec se vrátil

z Licodie zcela jiný. On však je nechal mluviti. Byl zajisté tímž Mra-
vencem jako díve, jenom že — jak mu byl poradil bratr Jeroným
z Vizziny — dlal bratra Mravence trochu pro sebe. Nebylo to sprave-

dlivo, blahoslavený svatý Františku?

Že to nebylo spravedlivo, pochopil dobrý otec Isaiáš píliš pozd
a ekl to se slzami v oích všem ostatním onoho dne, kdy musili opu-

stiti klášter a svléci kutnu. Ale bratr Mravenec ml drzou tvá a ucho

jako kupec; chtl svj díl z toho mála, jež zbývalo, jako by byl nevzal

nic tajn a jako by byl neprodal nkolik kalichv i paten, nebyl odnesl

dobrou polovici vcí zlatých a stíbrných od Panny Marie, a rochety,

mešní roucha, svícny stíbrné ... i mezka . . . Byl suad on kvardiáuem?

Ml snad vydati poet on? . . .

„Ach, brate Mravene! Brate Mravene! Získal jste si peklo!"

pravil mu upímn otec Isaiáš, odnášeje z kláštera jedinou kutnu s pláštm.

Bratr Mravenec myslil naopak, že získal si ráj ve svtnice u ho-

sjxxlyn, kam šel na byt ... z milosrdenství, chtl dáti na srozumnou;
ale nikdo mu nevil. — Po njaké dob dlal bratra Mravence jiným

zpsobem dále, pjuje na lichvu krev ubožák, v kláštee ukradenou;
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jsa písuvm a neuprositeluým pi vymáhání úrokv i cen pšeuice a je-
mene, del kži s nuzného lidu, jako by byl po celý svj život nedlal
aic jiného, nebyl býval živ z milosrdenství a nebyl nikdy oblékal háv

svatého Františka, jenž byl otcem chudých.

Obcházel po chalupách a vymáhal dluhy s týmž mezkem ukradeným
z kláštera, ale nedával šupuouti tabáku; nezáleželo mu také na tom^
jestliže nyní, když se objevil u chalupy, pišlo mu k uchu:

„Hle, ten zlodj, bratr Mravenec!"

Pkné bylo, když hospodyni jeho napadlo vzíti si sedláka; ten

jednoho veera prosincového zavel ped Mravencem dvée. A když bratr

Mravenec klepal a kiel, za smíchu lidí, pistoupil onen k oknu

a ekl mu

:

„Zabloudil jste, brate Mravene ! Tady není klášter. A budete-li

ješt kieti, sestoupím a vypráším vám kutnu, kterou už nemáte. Brate
vepe! Rozuml jste?"

Tenkráte šel bratr Mravenec spát opravdu z milosrdenství k pí-
buznému, jenž ho špatn pijal, jak toho zasluhoval, a do oí mu ekl:

„Dobe se vám stalo!" —
„Jak? není tedy spravedlnosti!" íkával bratr Mravenec, vida, že

spravedlnost mu nemohla pomoci, protože neml prkaz, listin, nieho.

Potkal-li cestou otce Bernarda, jenž vrátil se z Ramaccy jakožto

kanovník a jmenoval se nyní svým jménem kestním don František, pi-
blížil se k nmu bratr Mravenec zkroušen, i poali oba rozmlouvati

o dobrých asech, jakoby se byli mli vždy rádi. Ach, ubohý klášter

!

Obec jej nechává pozvolna pustnouti v rozvalinu.

Bratr Mravenec chodíval každý den na procházku k Rabbetu a po-

zoroval stechy, které se ssedaly, okna bez rám, a les —• jeho drahý

les, jenž plodil onen velký vzácný tabák, — byl již promnn ve hbitov

;

niemnost

!

S hrzou pomýšlel na to, že by ml býti pohben tam jako pes,

mimo posvcené místo

!

Bratr Mravenec živoil slouže za kostelníka. Špatné to emeslo
rovnž, od té doby, co nikdo neplatil desátku, kty a satky bývaly

velmi bídné, jakoby byla zdražena dokonce svcená voda!

Proto se piioval o svátek Srdce Ježíšova i hledl pekonati

benediktinky starého kláštera, které slavily onen svátek od let a

sbíraly veliké almužny. Tak se v nm probudil bratr Mravenec, jejž —
jak se zdálo — nehoda s hospodyní potlaila.

Skuten bhal sem i tam a dával zbožným ženám vejce k nasazení,

aby potom z nich ml kuata na prodej ; chodil po lisech olivových a

po mlýnech, pro slávu Srdce Ježíšova, rozdával roušky a obrazy, sliboval

divy a odpustky, aby vící v den svátku svatého Srdce pinesli svíce

do farního kostela a ne k jeptiškám.

„Jeptišky" — íkával — nbyly od svatého Benedikta; nemly co

initi se svatým Srdcem ..."
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„A vy jste od svatého Františka a nemáte s ním také co initi!"

odpovídali mu píznivci jeptišek, propouštjíce ho bez krejcaru.

Byla to pravda ! On byl od patriarchy svatého Františka

!

A ím více stárnul, tím více zkvétal v nm opt nkdejší bratr.

V noci zdálo se mu vždy o jeho cele, o lese posetém tabákem, o sklep,

o zásobárn ... a otci Isaiášovi s vousem na dv píd dlouhým, jak mu
opakoval: „Ach, brate Mravene, brate Mravene! získal jste si peklo !•*

Nezdálo se mu pravd nepodobným, že by mohl zase obléci

kutnu, dáti si rsti znova vous a zkoušeti opt srdce dobrodinc,
s utkvlou myšlenkou, vykoupiti klášter a zavíti se tam, aby inil po-

kání za své hííchy, jelikož nebyl již s to, aby napravil zlo spáchané . . .

Proto cítil se velice šasten, když mu starosta jednoho dne ekl,

že na pamatoval a ustanovil ho za stiážce hbitova ...
Mohl si vzíti jednu, dv cely klášterní . . .

Byla to léta, století, co nevidl onch zdí. — Mj Bože, jaké

spuštní ! Chrám, plný pavouk, nebylo lze poznati ; z chodeb studených

a pustých vytrhali již kameny; cely bez dveí a rám vydány vtru a

dešti, zdály se býti doupaty ... A jídelna ! . . . A kuchyn ! . . . A sklep ! . .

Tu bratr Mravenec si pomyslil : Byly to — bohužel — híchy bratí,

které pivedly toto spuštní! . . . Ale den slitování nemel pijíti?

Metl celý den, oprašoval kostel, istil oltáe s citem nžnosti a zá-

rove strachu, ponvadž se mu zdálo, že obrazy a sochy na pohlížejí

rozhnvan ; zvlášt svatý Vít s hlavou pyšnou, zasazenou ve španlském
límci, jakoby chtl poštvati na své dva psy na etze, kteí byli jako živi.

Oistiv kostel nebyl spokojen, dokud nevidl na svém míst také

divotvorný obraz Panny Marie, patronky nemocných, s jasnou tváí a

velikýma oima pod stíbrnou korunou, pipevnnou na plátn obrazu.

Byl unaven, zmoen pílišnou prací nkolika dn. Chtl vykonati

všecko sám, jelikož by se mu bylo zdálo znesvceuím, aby nkdo jiný vložil

prst na jeho kostel, na jeho oltáe, na j e h o kaple.

A ráno, když pisluhoval u první mše, která se slavila u hlavního

oltáe, od té doby, co byli brati propuštni z kláštera, sotva se držel

na nohou a neml skoro ani dechu na odpov: Et cum spiritu tuo!
otci Bernardovi, jejž byl pozval, aby mši sloužil.

Potom opustili vící chrám, a otec Bernard, kanovník, svléknuv

mešní roucha odešel s ostatními ; bratr Mravenec pak smuten vystoui)iI

na zvonici a zvonil malým zvonem sladkého hlasu stíbrného, který zdál

se býti vesel, že zni po dlouhém mlení tolika let.

Bratr Mravenec vrátiv se do sakristie, jal se ukládati do skín
roucha mešní, odíkávaje zdrávasy; ale pokaždé, kdykoli devo pod-

stavc kolem i)raHkalo, vyskoil bled, s vyteštným zrakem . . .

Ml onoho jitra utkvlou myšlénku, neodolatelnou touhu, otevíti

dvíka vedle kaple Ukižovaného a navštíviti komoru, kde kostry bratí,

odných v kutnu, s rukama skížonýma, ve výklencích, jedna po boku

drulié, oekávaly trouby posledního soudu.
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Bratr Mravenec zápasil celé hodiny s touto utkvlou myšlénkou,
le nedailo se mu zahnati ji . . .

Konen, z eho ml strach? Nevstoupil tolikráte do oné komory
ped lety? Neoblékl vlastníma rukama kutnu jednomu z onch kostlivc .

.

otci Matjovi? . . . Tedy? . . .

Vlna svtla pronikala do chrámu, rozlévajíc kolem sladký mír,

veselost zárove se smutkem . . .

Zlaté ozdoby velké míže na kru se tpytily ; napí od nho bylo

vidti vysoký stojan za oknem, i zdálo se, že oekává bratí k veerní
modlitb, a tam nebjdo otevené knihy chorální, jako kdysi . . .

Bratr Mravenec cítil, že opt žije v onch letech, kdy hluk devák
znl na devné podlaze kru, a po kiátké pedehe kašle a plivání poalo
nosové bruení: Deus in adiutorium a žalm v kostele prázdném —
práv jako v onom okamžiku.

Slýchával to zdálí, když se vracel ze síbrky s plnými pytli, a íkával

:

Bratí pomýšlejí na ráj pro mne, jako já jsem pomýšlel na chléb ve-

zdejší pro n !
—

A te ani almužen, ani bratí — a nic ! Jediní bratí, kteí se na-

cházeli v kláštee, byli zaveni tam uvnit, položeni ve výklencích, kostlivci

s rukama kížem, s prázdnými dlky, tváemi vyhloubenými a bílými

elistmi : bratr Jeroným, otec Matj, otec František, bratr Mansvet,

jemuž upadla již lebka, tak že zdál se býti popraven . . .

Byli tam ješt? Neznesvtil jich nikdo? . . . Cítil se pilákán, ba

násilím pivleen pede dvíka stánku mrtvých ! Studený pot s nho se

lil, vrávoral; le — vztáhl luku na klí, otoil jím a otevel dvée ná-

silím ...

Pi nárazu vzduchu, jenž vnikl náhle do komory, pohnula se kostra

otce Matje, položená v protjším výklenku, jakoby byla zakývala b-
lostnou hlavou a zasmála se tmi nkolika zuby prohloubených úst

Zaslechnuvše hmot pibhli dva chlapci, kteí dovádli na pro-

stranství ped chrámem, zvdavi jsouce spatiti, co se stalo . . .

Našli bratra Mravence, an ležel roztažen na zemi, bled, ve smrtelném

chrapotu, s hlavou zkrvavlou na hian schdku, u nohou oltáe Uki-
žovaného.

„Svatý František ho potrestal!" pra\ili všichni, když se dozvdU
o smutné píhod.

Nikdo nepomyslil, že svatý František mu též mohl odpustit

!
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ýroní zprávy o innosti eského svta hudebního pi-
nášejí pravidlem velmi slušné bilance morální. A už

pozorujete výsledky Umleckou Besedou vykázané, pro-

ítáte stránky divadelní brožurky z iditelské kanceláe
nebo pehlížíte jen drobnjší události z koncertní sín
a výkazy z knihkupeckého trhu, vše svdí, že v tomto

oboru umní nejen pozadu nezstáváme za cizinou, ale

spise o njakou kulturní míli ji pedstihujeme.

Období jednoho roku není práv zpsobilým mítkem pro hudební

produkci národa; konstatovati lze v úzkém tomto rámci ojedinlé zjevy,

markantní ukázky toho kterého genru, ale spojitost a celková okrouhlost

chybí. Napadne vám také ihned pevaha tžišt na jedné stran a nedo-

statek materiálu na druhé. Shrnete-li v jednotný obraz celé ptiletí,

poznáte zcela zejm, jak váha všady se vyrovná a jak inn napjaty

jsou všecky páky a všecka koleka složitého ústrojí.

Píklad vysvitne, sledujeme-li operní kroniku v posledních tech
letech. Rok 1892. pinesl z domácí literatury ti velké práce: Bendlovo
„Dít tábora", Kovaovicovu „Noc Simona a Judy" a Weisovu
^Violu". Následující saisona vykazovala jedinou pvodní novinku : Foer-
sterovu „Deboru". A rovnž tak bylo v roce uplynulém, kde ped-
vedlo nám Národní divadlo jediné dílo eské : jednoaktovou operu „Stoj".
Mli bychom snad souditi na stagnaci nebo dokonce \Terpanost a

úpadek? K zažehnání obav poslouží výborn perspektiva do roku nastá-

vajícího. Chef d' oeuvre zimního repertoiru slibuje býti nová opera mistra

Fibicha „Boue", komponovaná ku slovm Jaroslava Vrchlického.

Rovnž neúnavný Karel Bendi dokonil a divadlu tuším již zadal novou

zpvohru užšího rozmru, nazvanou „Máti Míla". A neklamou-li ped-
zvsti, kmitající se obas v hudebním ovzduší, chystá nám i Kovaovic
pro tuto zimu njaké pekvapení píjemné. Jak vidíte, pracuje se i v opee
stále a piln. Oddech po roce zvlášt žírném je práv tak pirozeným,

jako odliv po pílivu. A jak už to v krvi eských muzikant hraje a víí,

zlenivt by ani nedovedli.

Resumé operní je tedy letos velmi struné. Jednoaktovka J. R.

Rozkošného, „Stoja", která rejjresentujé novou produkci i)vo(lní,

vznikla patrn ze sympatie skladatelovy k moderním zi)vohrám vlašských

verist, zvlášt Mascagniho, tmto na jediný akt vypoítaným, ve svém

dji tak úseným a v charakteristice své hudby tak effektním pracím, jež

na njaký as opanovaly svtová jevišt. Forma tato zalíbila se skladateli

našemu zejm a pivodila touhu po vytvoení ehosi podobného. Vdnou
látku ])()skytla mu Konrádova povídka „Stoja", ve „Kvtech" otištná.

K ui)ravenému textu, jehož koncisnost a dramatická zaosteuost vydala
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péi librettisty Otokara Kuery nejlepší vysvdení, složil Rozkošný hudbu,

se slovem všady korrespondující, žhavými barvami prosycenou, plnou

erotické vášn a dramatické výraznosti. Nelze upírati, že zvláštní své-

ráznosti a typinosti nedostává se dílu tomuto práv tak, jako nedostá-

valo se jich „Mikuláši", „Svatojanským proudm", „Popelce"
a „Krakonoši", le navzdor svému eklekticismu je i „Stoja" prací

vážnou, pozoruhodnou a místy hlubokým citem prodchnutou. Dvojzpvy
Stoje a Štpána ve svém vzntu lásky zasluhují nemenšího uznání, než

úvodní sbor ve své svžesti a lokálním zabarvení a líení boue jakož

i finále ve své dramatické síle.

Skutkem chvályhodné pozornosti správy divadelní ku dvma nejped-
njším skladatelm domácím bylo uvedení starších prací, Fibichova
„Blaníka" a Dvákových „Tvrdých palic" znovu v poad her.

Ob opery náležejí ku dramatickým prvotinám uvedených mistr —
a ob již prozrazují smr a ráz naprosto rozdílných tchto povah.

Fibich stojí v „Blaníku" na kothurnu tragiky, jejíž imposantní

výše dostihl ovšem teprve v „Messinské nevst"; Dvoák naproti

tomu obrací se již zde, správným poznáním svého nadání veden, ke kultu

opery prostonárodní a jeví již v rozkošné jednoaktovce této svéráznost

nepopiratelnou.

Jedné i druhé práci byla pízeíi osudu velmi sporým údlem.
„Blaník", dokonený r. 1877. a poprvé provedený r. 1881., neudržel se

na repertoiru pro chabé libretto — kletba tato pemnohou operu eskou
odsuzuje dosavad k zapomenutí! — „Tvrdé palice", vzniklé již r. 1874.,

provedeny rovnž teprv r. 1881., ti léta po premiée „Šelmy sedláka" í

Vzkíšené zpvohry došly pijetí velmi vlídného, zvlášt „Tvrdé

palice" místy tém elektrisovály.

Událostí vzácné povahy sluší jmenovati také pepracování „Dimi-
trije". Z intimnjších pátel mistra Dvoáka nikoho asi nebylo tajno,

jak tžce nesl skladatel výtky, „Dimitrije" se dotýkající. Byla to hlavn
rozvleklost nkterých míst po výtce lyrických, která postupu dje a

dramatickému spádu pekážela, a zase práv sem uložil Dvoák pravé

skvosty své invence melodické. V poslední dob pomýšlel mistr již zcela

urit na radikální nápravu a podjal se jí vskutku jednak už v Americe,

zvlášt ale v letních prázdninách, jež strávil, jak povdomo, na tiché

své usedlosti Vysoké u Píbrami. Zmny, jež autor na pvodní partitue

provedl, jsou dalekosáhlé a vydávají svdectví o neobyejné hloubce

a písnosti autokritiky, jež jej pi práci této vedly. Netajené pekvapení

vzbudilo vymítní nádherné ouvertury a pedeher ku promn druhého

aktu i tetímu jednání; zde padly vskutku požadavkm rychlejšího chodu

dramatického hluboké krásy v ob! Velká scéna Xenie a Dimitrijova

árie v djství prvém, dvojzpv Mariny a Dimitrije a Mariin mazur ve

druhém, jakož i duo Xenie a Dimitrije v promn téhož aktu, konené
výstup Xeniin a další dvojzpv její s titulním hrdinou v jednání záv-

reném, vše jeví po pepracování mistrov jiný prolil, jinou povahu a to

nejen ve píin melodické a instrumeutaní, ale i — na dvou místech —
ve zmn tonorodu mkkého v tvrdý, v astých zkratkách, konené

i v nových odstínech dynamických.
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Dslednost, která mistra Dvoáka pi úprav této takt od taktu

provádla a která dnešní partitue opery je vtištna v elo, vyplývá

z mohutné energie a síly ducha skladatelova. Ale podnik neminul se

s úspchem. V pítomné své podob stojí „Dimitrij" mezi nejped-

njšími a také scénicky nejúinnjšími pracemi dramatickými, jimiž litera-

tura eská se honosí.

Mluvím-li již o novinkách pvodu domácího, jež se na jevišti eském
v prbhu minulého roku byly objevily, nemohu pominouti zmínky

o výpravné he Šamberkové „Výlet pana Brouka z msíce na
výstavu", k níž napsal Karel Kovaovic baletní a meziaktní hudbu,

lehího kalibru sice, ale jak náleží svižnou a rozmarnou.

Posléze dovoleno mi budiž zaaditi do této stati i zpvoherní debut

skladatele moravského. V zatímním Národním divadle brnnském pro-

vedena byla dne 10. února opera „Poátek románu" od nadaného

skladatele a bystrého kritika hudebního Leoše Janáka a jakkoli hlasy

o úspchu jejím nebyly práv svorný, považujeme záslužným již snažení

skladatelovo, sledovati i pi komposici dramatické smr a ducha hudby
národní.

Nevydala-li letos eská opera sklize hojnjší, vyrovnala dluh tento

vrchovatou mrou koncertní sí.
Nemáme tak na mysli obvyklou kroniku koncertní — a i zde za-

znamenati teba nkolik zjev zajímavých, k nimž se záhy vrátíme —
jako produkci pvodní, která pi tchto píležitostech došla provedení

a nabyla sankce veejnosti i kritiky. V té píin výsledky tvorby letošní

uspokojují zúplna kvalitou i kvantitou.

V popedí událostí do rubriky této spadajících nalézá se Dvoákv
koncert, uspoádaný dne 13. íjna v Národním divadle. Ozdobou

a tžištm programu jeho byla mistrova Symfonie z E-moll, nazvaná

„Z nového svta" (op. 95.).

Vnímavá, všem dojmm otevená duše umlcova touží stále po nových

vzntech, spchá vždy ráda v nové íše . . . Zmna okolí otvírá jí zdroje

nového tvoení a zanechává v ní patrné stopy. Tak dlo se i Dvoákovi,

když se byl trvale usídlil v krajích zaokeanských. Celý svt nepoznaný

otvíral se ped ním, jiní lidé, jiné zvyky, jiný ráz života upoutaly jej

mocn. Ale v podrobnjší analyse pihlásil se již zájem hudebníka.

Obyvatelstvo skládalo se z tolika vrstev rozmanitých, typy domorodc,
ernoch stídaly se s nejhojnjšími ukázkami plemene albionského. Jakže,

nemají snad tito rzní representanti nového svta svoje národní zpvy,

popvky, melodie tanení? Arciže mají, odpovídalo se ochotn. Sem
s nimi tedy ! . . .

Jak znáte celou povahu Dvoákovu, jeho ilý iuteress na všem, co

do íše umní zasahá, jeho neúnavnou píli a lásku k studiu, pochopíte,

s jakou vášní zabral se mistr do pozorování a hlodání onch motiv,

ernošských, farmáských a indiánských, do tchto píznak zpvnosti

cizokrajné, svou melodikou tak zvláštní, originální, svou náladou tak

podivuhodn jímavé.

A již vysvitne vám process vzniku Symfonie. Celý tento objevený

charakter nových zpv roznítil fantasii mistrovu do nejvyšší míry a pod-
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mínil koncepci díla, jež v ideální své jednolitosti sluuje ráz a kolorit cizo-

krajný, ale zárove v pekypující hojnosti i vše to, co oznauje již ode dávna

tvoení skladatelovo. Tak jevila se nám symfonie „Z nového svta" pi
svém provedení, v té podstat byla také jak náleží ocenna a tím nej-

lépe vj^vráceny byly všecky pochybnosti o cen a povaze její. Krátce

:

Dvoák neodcizil se v díle tomto ani notou svému poslání umleckému,
nesklamal ani jediným taktem nadje, které práv do této produkce

americké jsme kladli. Naopak Largo z Des-dur — druhá vta — druží

se jako perla vzácné krásy k nejlepším dívjším myšlénkám autorovým

a závrené Allegro con fuoco, tak imposantní svým vzletem, tak jadrné

ve svém obsahu a své síle, je z téže litiny, jako závry ostatních jeho

symfonií. Výrazuplná vta prvá psobí dojem nejokrouhlejší, v ní také

zvláštní ráz cizího živlu nejmarkantnji pedstupuje.

Provedení symfonie v Národním divadle získalo na velikoleposti

osobní úastí mistrovou, jenž svou práci s orchestrem nastudoval a dirigoval.

Nemenší pozornosti hudebního svta tšila se jiná, o nkolik dní

díve pedvedená novinka z péra Dvoákova. Byl to Kvint ett pro
2 housle, 2 violy a violoncello — rovnž v Americe vzniklý —
jejž se známou svojí delikatessou stlumoilo proslulé „eské kvartetto"

s prof. Lachnerem. Také motivická osnova tohoto díla tží zjevn z po-

pvkv amerických, jichž ohlasy pináší druhá a tvrtá vta. Larghetto

se svými duchaplnými variacemi je rozhodn korunou celku.

Vbec zpsobila návštva Dvoákova v Praze radostné vznícení

a osvžení. Zejména mladá spolenost hudební, ona družina ideální, která

v nm druhdy mla upímného rádce a pítele, ne-li dokonce uitele,

uvítala mistra s nadšením okázalým. Cítili jsme všichni, jak vážné následky

jeví trvalá oddálenost muže, jejž silný, ale valn rozptýlený šik našich

hudebník uvykl nazývati svým vdcem

!

Bohatá instrumentální tvorba Fibichova rozmnožila se dvma
ušlechtilými komposicemi, v koncertní síni poprvé provedenými: Kvin-
tet tem z D-dur a symfonickým obrazem „V podveer". Kvintett,

jenž zdobil program koncertu eských žurnalist, vyznamenává se zvláštní

barvitostí zvuku, jíž docílil skladatel pibráním klarinetu a lesního rohu

ke klavíru a nástrojm smycovým. Druhým dvma vtám jeho dali

bychom pednost ped AUegrem úvodním a Largem — a i zde ve stí-

dání sóla klarinetu, lesnice a houslí patrno je mistrovství autorovo v ne-

náhlém spádání motiv a rozvíjení obrazu vždy krásnjšího. — „V pod-

veer", poetická lícen hluboké nhy, kontrastuje úinné náladami poátení
vty klidné a laškujícího allegretta, oslujícího tíští svých nádherných

barev. Skladbu tuto, v programním rámci pvaby jasného, letního veera

tak šastn vystihující, vnoval Fibich osmnáctému Slovanskému koncertu.

V oboru vlastní symfonie podali zajímavé ukázky dva skladatelé

mladší: Jos. B. Foerster a Karel Weis. Oba vysplí hudebníci, nemén
nadaní jako obratní, nad to v orchestrální práci již osvdení, kráeli

nicmén smry rznými a také nestejných úspchv došli. Foerster,

povahou takka vjHun lyrik, jemnocitný a pi každém detaillu až píliš

pozorný a delikátní, nedosáhl dosud jednolitosti proudu, markantnosti

a przranosti myšlének, síly a imposantnosti, pi symfonické stavb
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nevylmutelué. Šastuý autor vzletných, citem a hloubkou tak psobivých
písuí nevystoupil ješt na žádoucí kothuruus pravého symfouika, jakkoli

pítomná ukázka prozrazuje nejen slibný a utšený talent, ale také zjevný

pokrok proti Foersterov symfonii první.

Jinak bylo u Weise. Jistá svéráznost, úseuost rhytmická, záliba ve

velkém, smlém tahu ozývaly se v individualit této již od poátku jeho

tvoení. Weiss ml pedevším odvahu a dvru do vci — a jak už

známo, „audaces fortuna juvat". Nechci nikterak podceovati prostedky
Foersterovy vi umní Weisovu, neodvážil bych se také nikdy, stavti

význam umlce prvého pod druhého. Ale tu již rozhodují také jisté

vlastnosti osobní, ráz, temperament, letora. Weisova symfonie z C-moU
není konen také vynikajícím produktem svého druhu, pochodová themata

jeho první, druhé a tvrté vty nestojí vždy v souladu s požadavky, jež

na písného symfouika klásti jsme uvykli, le ve svém jádru, v celém

pomposním svém výrazu, ve smlém vyklenutí jednotlivých vt jeví dílo

toto znanou potenci a dovede psobiti vzntliv a bezprostedn. A v tomto

znamení autor také zvítzil.

Znamenitého úspchu došla v druhém ádném koncert pražského

„Hiaholu" veliká skladba Kliková „Píchod ech na ip" pro

sóla, sbor a orchestr. Konstatujeme událost tím radostnji, ježto nadaný

skladatel, dosavad ponejvíce jen eklektickým proudem se ubírající, pro-

zradil zde nepopiratelné piblížení k duchu hudby národní. Mohutný celek,

ve ti oddíly rozdlen, spoívá na básni epické, ale dramatickými inter-

mezzy asto stídané. Tím nabývá celé dílo, sbory, sóly a orchestrálními

mezihrami prostupované, zvláštní živosti a úinnosti, nezídka i povahy
hry scénické. Lahodnost melodická, obratnost v budování effektních dojm,
síla gradací sboru vyznamenávají kantátu jako produkt velice zdailý a

vážn pracovaný, jehož akvisice v koncertní síni bude vždy vítanou.

Ve tvorb instrumentální osvdil se Klika nanovo svým smycovým
kvintettem, jehož všecky vty — až na poslední, drobet monotónního
stylu a zvuku — honosí se vdkuplným obsahem melodickým. —

Z prací Hanuše Trneka, provedených v saisouách uplynulého

roku, poslechli jsme „Koncert pro klavír s prvodem orchestru",
invencí bohatý a zvlášt ve Scherzu nadmíru poutavý, toliko v první vt
ponkud rozvleklý, pak „Slavnostní pochod" staršího již data a zjevn
mendelssohuovského nátru, nicmén vzletný a rhytmicky rázovitý. Ob
komposice, jakož i nkteré písn vrn vystižené nálady, pedneseny byly

v pojmlárních koncertech Umlecké Besedy.

Zasloužilý skladatel „Husitské nevsty", „Drahomíry" a „Tem-
plá na Morav", Karel Šebor, pispl k obohacení programu XXIX.
popul. koncertu dvma ísly ze svého „Cyklu symfonických tanc",
dýšících upímnou svžestí a úchvatných rhytmem. Pimlouvali bychom
se vele, aby veliký balet scénický, jejž Šebor, jak nám povdomo,
ve svém pult chová, došel v Národním divadle provedení. Vi skladateli,

jenž opee eské druhdy tolik vzácných plodv poskytl, byla by pozornost

tato rozhodn na míst.

Krom uvedených i)rací starších a pojiulárních již autor provodouy

byly v koncertní síni o rzných píležitostech zajímavé a noobyejuo své-
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rázné komposiní ukázky naší nejmladší školy skladatelské, pedevším
Kvintett z G-moll a Serenáda od Josefa Suka, klavírní kvartett

od Vítzslava Nováka, Sonáta pro klavír a housle od Oskara
Nedbala a drobnjší instrumentální a vokální práce od Picky, Treglera
a j. Zmiujeme se prozatím jen o neobyejném úspchu, jehož tito re-

presentanti dorostu hudebního docházejí, ponechávajíce si nkolik slov

o juniorech do závru této stati.

A jaké jiné pokroky, novoty a zmny nastaly v posledním období

roním ?

Nejpednjší týkají se opt rubriky koncertní. K institucím, jež vzaly

na sebe krásnou povinnost, peovati o zprostedkování vzácných požitkv

hudebních, pidružil se tentokráte spolek nový, provázený již pi svém

vzniku upímnýini sympathiemi eské veejnosti.

eská jednota pro komorní hudbu je podnikem, vešlým do

života iniciativou a péí pražských dam. O dležitém významu jeho ne-

bylo nikdy sporu. Jak povdomo, máme v Praze po dlouhá léta komorní

spolek, ítající velmi slušný poet obecenstva hudbymilovuého ku svým

lenm. Ale cítili jsme ode dávna oprávnný rozpor, vládnoucí mezi

panstvem, jež zasedá y jeho výboru a valnou ástí návštvník. V otázce

národnostní vzelo bolavé místo. Spolek byl skrz na skrz nmecký, para-

doval nmeckým nátrem, nmeckým programem, nmeckými hosty z ciziny.

Le umní nemá s národností ani za mák spoleného, slyšíme ko-

nejšiti známé hlasy.

Ze nemá? Výborn! Pak ale ukládala tato objektivita poadatelm,
sestaviti pro pražské obecenstvo as od asu i eský program, ped-
vádti díla našich Smetan, Dvoák a Fibich, ne-li? Však nad

ohledy podobné byli pánové povzneseni. Staí uvésti na oznaenou po-

mr jediné faktum : v dob, kdy práv Smetanova a Dvoákova hudba

v cizin nejskvlejší triumfy slavila, neprovedeno v komorním spolku

pražském z eské literatury pranieho.

Pochopitelno, že zprvu jen jednotlivé, porzné hlasy, dovolávající se

nápravy, mohutnly a sílily v posledním ase vihled. A když poprvé

ozvala se myšlénka, založiti komorní jednotu eskou, nebylo pochybnosti,

že veejnost naše mravní i hmotné podpory jí neodepe.

Nad to pispla poadatelkám šastná náhoda ve píin volby vý-

konných sil. Proslulé „eské kvartetto" ochotn bylo k disposici

vlasteneckému ]>odniku, takže kynuly z produkcí komorní jednoty nej-

vzácnjší požitky umlecké.
A oekávání nesklamalo. Dosavadní koncerty, novým spolkem poá-

dané, vykazují úspch skvlý a etné úastenství obecenstva, zjevné

v rostoucích stále pihláškách, utvrzuje nás v pesvdení, že jednota

prospívati bude i po hmotné stránce co nejutšenji, ehož jí ze srdce

pejeme.
Ne tak šastny byly auspicie v život již vcházející Filharmonie

eské. Spolek usta\il se v let ze lenv orchestru Národního divadla

a sliboval rozmnožiti program hudebního života pražského vzornými kon-

certy symfonickými. V nejlepších nadjích do budoucna uinil již svá

provolání, ohlásil své podmínky, slíbil nejkrásnjší požitky — le v po-
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sledním okamžiku nepochopitelná evnivost vi ústavu, kterj' si toho

nejmén zasluhoval, totiž Umlecké Besed, jednak také jisté nepkné
události rázu osobního zmaily ped samým rozkvtem dílo již dohotovené,

otásly povážliv sympatiemi, jež obecenstvo k jednot tak ušlechtilého

rázu chovalo a pinutily poadatele, odložiti zahájení filharmonických kon-

cert na dobu neuritou.

Vru uení u nás daleko pro jiíklady, že práv mezi píslušníky

a vyznavai tohoto umní, jehož základem a podmínkou je harmonie,

vládne tolik životní a spoleenské disharmonie

!

Vracím se ke kapitole, svrchu jen mimochodem dotknuté: k nej-

mladší eské škole skladatelské.

Doufám, že vzácné pozornosti vaší neušel zajímavý ten pírstek
z poslední doby, klidící vavíny tak hojné a zamlouvající se pízni veej-

nosti naší tak utšen

!

Jak už dues v tch vírech literárních a umleckých kroužíme a zá-

pasíme, chábneme a mohutníme, znamená dobytá posice mnoho. V pí-
tomnosti vznty jen ješt budí, mysl tuží, ku stálému útoení a dobývání

pobádá. Do budoucna zajišuje už poloviní vítzství.

Známa je pravda, že mnohdy události všední, sotva povšimnuté, po

ase teprv objevily svj význam a píští dob své stopy vtiskly. Malý
píklad z pražské koncertní sín, dovolíte-li.

Loni poátkem listopadu sezvala si kterýsi den Umlecká Beseda
kroužek svých známých a pátel k dvrnému dýcháuku hudebnímu. Víte,

jak vábn umí výbor besední aranžovati takové chvilky vybraných po-

choutek ! V sále svatováclavské záložny nebyla tehda práv tlaenice, ale

sešlo se obecenstvo, jež pi podobných píležitostech mívá svj bystrý

sluch a svj zdravý úsudek.

Program obsahoval novinky domácí provenience. Kviutett z G-moll
od Josefa Suka, Variace na Schumannovo thema od Vítzslava
Nováka a adu písní jiných dvou skladatel. Suk, Novák— také Nedbal,
tuším — jména byla známa, ale — krom prostedního — z jiných

oboi-. Suk i Novák mli už také svoje skladatelské prvotiny za sebou.

Prvý debutoval v Rudolfin kvartettem a Dramatickou ouverturou
pro velký orkestr, druhý upozornil na sebe elegantními skladbami kla-

vírními. Le popularita jich produktivity zastiována byla stále ješt

popularitou dobytou, na poli virtuosity ; byli oba leny záhy proslave-

ného „eského kvartetta". Za to o Novákovi nevdlo se tém nieho.

Pochopíte, že sezvaná umlecká porota dosti napjat oekávala, s ím
vytasí se tentokráte juniorové naší hudby.

Nuže — tento domácí koncert se všemi i>íznaky intimnosti a d-
vrnosti stal se pro mladé talenty nejpíznivjším východištm do svta.

Jediný veer pinesl jim plné uznání. Neteba odvolávati se na pochvalné

úsudky, vyznívající v kritikách. Krok byl tak jistý a vydaený úspch
tak skvlý a upímný, že již celá zevní povaha této malé slavnosti vybí-

zela umlce k innosti další, k horlivosti a píli vytrvalé.

Variace na thema Schumannovo, opus Vítzslava Nováka,
jsou drobné malby liluboké velosti tónu a delikátní faktury. Nejvýš za-

jímavo sledovati, jak mní se tu peste a rozkošn profil, výraz, nálada.
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Z obrázk, jakými jsou Toccatina, Serenáda, Elegie, Humoreska, promlouvá.

Schumaun s celou svojí hloubkou, snivostí i rozmarností. A nikde nepo-

stehnete hledanosti, raffiuerie, únavy. Celek je z jediného kovu a kov

ten vyznamenává se všady dobrým, poveným zvukem.

Suk vyšinul se svým klavírním kvintettem i v oích nejzasv-

cenjších pátel o dkladných nkolik stupínk. Kvintett je produktem
smlé, ohnivé fantasie, mladé, kypící vášn, ale nemén silného a samo-

statného umní. Žhavé, syté barvy nanáší skladatel se zálibou patrnou,

ale v thematickém svém spoádání, v invenci melodické a charakteristice

motiv jeví nadání pro svj vk jedva uvitelné.

Triumf, dobytý v Umlecké Besed, podmínil slibné nadje. Víte,

jak na mladou duši psobí takové teplo pízn, náhle v ústrety pine-

sené. Rozeheje a probudí zárodky nových kvt. Pípady naše potvrdily

jen známou tu zkušenost.

Dnes už ítá Suk nkolik novinek cenných ku svým pracím dalším —
uvádím rázovité klavírní bagatelly, nedávno vydané a ouverturu
k Shakespearov „Pohádce zimního veera" pro velký orchestr,

s níž seznámí nás píští Slovanský koncert — Novák pedstavil se nám
od té doby s klavírním svým kvartettem v C-moll co komorní

skladatel vynikajícího nadání, v posledních dnech pak dokonil rozsáhlou

Sereuádu pro klavír.

A ješt další píina je, pro kterou jsme vdní Umlecké Besed,^

že uvedla do veejnosti nové talenty komposiní. Suk a Novák, oba žáci

Dvoákovi, stojí v ele celé gardy mladé, celého dnešního dorostu, který

pracuje rovnž s chutí a pílí a z jehož dosavadních plod dala by se

již pozoruhodná sbírka sestaviti. Jmenuji elegantního, v miniaturní malb
tak šastného Nedbala, jehož talentu ke cti slouží „Slavnostní po-

chod" pro velký orchestr, sonáta pro housle a klavír, zvlášt však

cahier skladeb klavírních, práv vydaný, Pie ku, jenž osvdil se své-

rázným a duchaplným v etných písních, Treglera, Hoffmeistera,.

Zamrzl u, Vendlera a jiné mladistvé umlce, kteí se zdarem jednak

v písni, jednak ve klavírní komposici se pokusili.

Nebylo dlouho známo, odkud nejpíznivjší vítr pro budoucnost eské
hudby zavje.

Loské a pedloské zkoušky konservatoe postavily sice nejedno

jméno, nejedno nadání do svtla slibného — ale z té strany odnauili

jsme se ekati na nové posily a statné pionéry. Jednak je pece jen

od komposiních ukázek, robených pro závrené zkoušky, daleko ješt

do samostatné, zdravé produkce, jednak stalo se tém pravidlem, že

odchované zdejší konservatoí legie hledají si štstí vždy v cizin.

Mimo nadání nalézalo se v mikrokosmu našem dobrých, ba vyni-

kajících talent dost a dost. Arciže porznu — a bj-lo teba teprv hlás-

ného signálu a energické výzvy, aby se sestoupili v šik a organisovali,

jak náleží. Není pochyby, že signálem tímto byl ohlas úspchv Sukových

a Novákových v listopadovém koncert Umlecké Besedy.

Dnes hlásí se nejmladší generace skladatelská smle a mužn k slovu.
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Jé také ua ase. Nebo v umní platí jako ve vojsku: každým rokem
Dovýcli lidí teba, sil svžích a odhodlaných ! Kdo jedin ua reservu spo-

léhá, dokati se mže nepíjemné ^zkušenosti, že z reservist stanou se

díve nebo pozdji — invalidé.

Mladá matka.

Mj bože, co dnes zakusila kiku,

co vískotu a pláe, stenu, vzlyku,

než uložit ho mohla v postýlku!

Ten malý diblík v peince své drobné

den celý rozmary ml divn zlobné,

a matce nepál klid ni na chvilku.

Te šotek zdím' . . . snad andlík roje

ho v nebe lákají a ve hry svoje,

neb šeptají mu báji veera ...

A matka v staromodné sedla keslo,

jí chvní lahodné se v duši sneslo

a vn sn nad knihou Zeyera.

Jak tšila se ua tu chvíli tení,

v mír oasy po klopot poušti denní,

až Umní kvt duše porosí!

(V taj knihy ponoí se celou duší,

a nic, ach, nic ji ze sn nevyruší,

tu lilji nálady v ní nezkosí . . .)

Ten klid !
— Však sotva pete první stránku,

cos v duši zavane jí jak dech vánku,

jenž veer zašelestí v obilí:

A každou chvíli spchá k lžku tiše,

a v bázni, zda to dcko ješt dýše,

jak andl k andílku se nachýlí . . .

Evi. ryt, z ekova.

^
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Dti na Chodsku.

Kulturní obraz. Napsal Jan Fr, Hruška.*)

Necht ditek. a jdou ke mné a
nebrate jim. nebo takových
jest království Boží.

Lik. J8. 16.

déti, milé dti ! Když se tak ua Vás dívávám, zapo-

mínám asto na svt s lidmi a zdává se mi o svt
jiném, lepším, blaženém, zdává se mi o svt beze híchu,

beze žalu, beze zla . . .

Vy neznáte zla, neznáte ho — až Vás ti velcí do

nho zavedou! Neznáte zla: za to Vaše jest království

Boží a za to miluje Vás otec, matka, bába, dd, bratí,

sestry, chva, pítel a host, ba za to musí Vás milovati i nepítel

!

A láska, kterou Vás všickni, všickni milují, je nejistší ze všech, jež

vládnou srdcem lidským, je jediná, která opravdu ani nepoítá na zisk, ani

nezná vášní, ani neví o rozkošech uízkjch — neví o všednosti

Láska k dtem, ta láska istá, vznešená pipravovala a poádala

\ždy a všude malikým celé jejich vychování od prvního úsmvu matina
až do posledních vážných rad otcových : proto v tom ve všem tolik

nžnosti a krásy, že to poádá láska tak vznešená, proto v tom tolik

rozmanitosti, že to poádá láska tak mnohých od cituplné matky až po

hravou chvu.
Láska istá nezná lsti : proto ukazuje se ve vychování dtí beze vší

petváky mnoho i z povahy tch, kteí je tak upravovali a mnoho
i z duševního stavu tch, pro které je upravovali, a v tom je národní

význam vedení, vychovávání a uení dtí, dtských pikázání a zakázání i

trest, dtských her a zábav, vbec celé ustálené výchovy v jistém národ
nebo i kmeni.

Chodm urilo samo nebe ped dávnými vky zvláštní pevná sídla

v pohraniních horách, urilo jim v tch jejich horách i zvláštní povin-

nosti životní a na základ obojího i zvláštní zpsob života. Tím vším

nabývala ode dávných as povaha chodská — tebas byli Chodové starý

kmen eský — v lecems zvláštního rázu, a s povahou nabylo zvláštního

rázu i chodské vychování.

Nová doba ovšem se svými novými zákony i nezákouy mnoho už

v tom jako všude jinde i na Chodsku porušila a vyhladila, ale pece
také ješt mnoho pkného a cenného zstalo a z toho, co se nám v této

*) Poctno podporou eské akademie.
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vci povedlo dosud mezi potomlíy slavných Psohlavc shledati, pokusili

jsme se tuto sestaviti skrovný obraz dtského života na Chodsku.

Dláme pak obraz co možná vrný a úplný*): nevybrali jsme tedy

jen svtlých stránek výchovj^ chodské, nýbrž dopáli jsme místa i temným
a nepebíráme, co se nám už dnes zdá výhradn chodským, nýbrž

podáváme vše, co v této vci, pokud jsme se posud pesvdili, na

Chodsku jest, beze všech ohled zatím na to, že druhdy nco podobného

nebo i stejného mají také jinde. A je naped hojný a bezpený materiál!

Látku jsme si sebrali sami a jednotlivé vci hledli jsme optovaným
zkoumáním poviti. Dkovati máme milovaným bratím na Chodsku za

ochotu a lásku, s jakou nás vždy a všude pi sbírání látky podporovali.

Hlavní mrou práce byl nám pvodn sám sebraný materiál, jeho

kvalita i kvantita — jen v jednotlivostech pozdji nco sem tam opraveno

a upraveno hlavn po vzoru nedostižných Bartošových „Našich dtí".

Co by se zdálo nad to upomínati na práce podobné, to tuším pivedla

k místu sama vc. Jsou mnohé stránky takového duševního ddictví

národ spolený všem vtvím, mnohé všem kmenm toho kterého národa

a mnohé i národm rzným.

Tak na p. pokud mžeme srovnávati dosavadní materiál svj s ma-

teriálem monumentálných prací jmenovaného mistra ze sesterské Moravy,

shledáváme takovou píbuznost vci, že snad už dnes lid v Cechách

nikde jinde není Moravanm povahou i životem tak blízek, jako práv
lid chodský. Jesti píbuznost v živobytí a v práci, v názorech nábožen-

ských, v zábavách, ve zlob, v celých zpsobech a zvycích i jednotlivých

uavyklostech, prpovdích, názvech atd. Ale abychom nezaboili daleko

!

Pítomná práce podává pro tuto píbuznost i pro rozdílnost kmenovou
hojné doklady.

Jedné vci jest mi ješt naped vzpomenouti ! Nkomu bude se

snad zdáti, že z nkterých našich vt píliš vyznívá nechu k novotám.

Piznávám se, že cítím tuto stránku v práci své sám, avšak kde se to

stalo, byla i píina, vyvolalo soud nepíznivý jisté pesvdení, že žádná

z tch novot, o které jde, nepinesla mým bratím na Chodsku nic

dobrého, spíše naopak bídu jak hmotnou, tak mravní, a soudím-li proto

nkdy píkeji — — -— vždy tu jde o blaho a neblaho milovaného

rodného lidu ! Pravd jsem, troufám, neublížil za mák

!

Ješt slovo o rozvrhu práce. Pokládáme za nejpíhodnjší sledovati

prosté život dtí chodských od kolébky, až pestanou býti dtmi, všech

píhodných dlidel míníme dbáti jen z vtšího. A už k vci!

*) Látku IiUmIíido vyerpati, i)lody však ducha národulho, jež tvoi samo-
8tatné boliatc'' skupiny, jako jsou pi.sii', koledy, Iny, hádanky atd , ukládáme
do zvláštních ybírck ; tu uvoznjeuio jen iiktoré píílvhidy a doklady.
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níffátWn-' Díátko —„i^iUetLKU . vodpoívátko
a potom pospéá!

Chodské poekadlo,

(Dtský názor o tom, kde se dti berou. — Sat nemluvnte. — Kolébka
chodská. — Výživa. — Krtiny. — Poátek moudrosti. — První zábavy. —

Zvyky a povry o nemluvnti)

D5ti na Chodsku rády slýchají, že tam a tam „mají chlapeka
nebo diviku" a objeví-li se na návsi v takový as „Líza-bába" *)

— ala, všickni za ní a tahají ji za sukn, až prý bude zas ákého toho

Honzíka nebo Haniku mít, aby je pinesla k nim: vdí, že „Líza-
bába" chodí do „škály" a tam poslouchá, až uslyší mezi kameny
„díátko" plakat, potom že odvalí kámen a vezme dít i odnese, kde

ví, že je budou mít „ty druhý" rády. Proto jí to radji naped íkají.

Nkdy není Líza-bába u skály v as, a potom najde plaícího tam
chlapeka nebo diviku vrána. Ta letí pak hned pes vesnici a ptá

se dtí: „K vám? K vám?" Dti všechny všudy odpovídají: „K nám,

k nám!" A skuten — druhý den ráno mají nkde díátko. Nkdy
neví také vrána, když jich mnoho kií, ke komu radši a odnese proto

naposled díátko do jiné vesnice.

Když jí dti neodpovídají nebo není nikde žádných vidti, hledá

vrána a pinese „díátko" tam, kde mají otevené okno. Proto, kde už

jich mají mnoho, nemají nechávat asto oken otevených.

Cáp nenosí na Chodsko nic: objeví se tu „jednou za milostivý líto",

ten by toho málo nanosil

!

Když pak už to skuten nkam — a Líza-bába a vrána — pi-

nesou, jest první starost, jak to opatit a kam to položit, aby

tomu nebylo zima.

K tomu prvnímu není mnoho píprav: pláštík, epika, „po-

ruštika", povijan a k tomu plínka —- je celá „voble" malého

Chodáka, v ní musí obyejn „roku hubhnout". Zámožnjší mívají také

„kabátek", zavazovaný vzadu u krku jako jinde, za to nejchudší zavinují

dít jen v plínce (bez pláštíku), když pak zane dít chodit nebo aspo
„lízt", dostane sukni, která zstane i chlapcm asto do ty let i déle.

Chudé dti, zvlášt hoši, spraví to zas v hrubé „paesné" košili.

Celá nehojná výstroj musí býti co možná pestrá.

Pláštík je obyejný, jako bývá všude, bílý, a zavazuje se vzadu

u krku. Svéráznjší je epika „s líkama". Šije se ze tí ástí: ze

dvou shodných líek a z pásu, k nmuž jsou líka pišita : líka pi-

krývají hlavu po stranách, pás nahoe a vzadu, epika tato bývá bu
z obyejné, hodn pestré látky beze vší ozdoby, nebo je z lepší látky

a vroubená zpedu „bílým králíkem", anebo je vroubena ervenou hed-

vábnou pentlikou a pošita hojn penízky, korálky a dracounem. Tato

*) Ponvadž bývá obyejn pro celou osadu bába jediná, ujme se její

inéno, že je i její nástupkyn po ní ddí; tak toto v osad Trliaaovské.
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stává 3 zl. i více a bývá dar kmoter. Na každé bývá na temeni mašlika
nebo i dve z „pantliky vysoký barvy" (ervené); jen epika nejprostší,

„ke vší dni", bývá bez mašliky. epiky obyejné, bílé hákované,

zídka na Chodsku vídati.

Poruštika a povijan jsou vesms pestré, nejvíce ervenobílé.

Jen poruštika a povijan parádní jsou pestré hedvábné a sice povijan

z hedvábné pentle, asto široké, jako mají žens-^ké na okraji „šerky",

poruštika bývá též z hedvábné látky, jakou mají na fériuchu. Do poruštiky

zavinují na Chodsku dít „do dvou roh", totiž podél, ne napí od

rohu k rohu. Kdežto tedy dít obyejn zavinuté má jeden cíp peinky
pod hlavou, druhý v nohách, dítti chodskému „v poruštice" ní dva

sousední rohy peinky soumrn každý po jedné stran hlaviky. Hlavika
jest lépe opatena!

Pestré s pevahou ervenou bývají také kabátek, vzadu se zavazující

nebo zapínající, a sukn, která má na prsou široký límec nahrazující

živtek, visí na „voprátkách" a zapíná se také vzadu obyejn na dva,

na ti knoflíky.

Tento šat mívá dít chodské obyejn jen dvojí, asto musí i ekati

v košilce, až sukn (jediná) uschne.

Stejn málo starostí mívají na Chodsku s novorozeátkem, kam
je položit.

Kteí jsou „ešt z tich starejch", starají se o to takto: Jestli rodina

rolnická, vezme se kus režného plátna — asi metr plochy — na každý

roh zaváže se „voprátko" — zas asi metr dlouhé — poízené z plá-

tného pasu, který se nkolikrát podél peloží a prošije, až se podobá
tlustému „kalounu" (tkanici). Voprátka pivážou se po dvou k sob na

hlavní bidlf), jež je napí pod hlavním trámem pes celou chodskou

svtnici tak, aby plátno viselo nco nad metr od zem, do plátna —

-

hejedla — vloží se „poruštiky" a do poruštiek dídatko; a „aby

spalo, nei)lakalo", zane se „hejet", ku kterémuž úelu se ješt na jednu

stranu pišije podobný tkaloun, tak zvaný „kusel", jímž se potom „hej-

edlo" udržuje v pohybu.

Nyní už je „hejedál" i mezi rolnickými Chody málo vidli, musela

ustoupiti moderní kolíbce, místy — u novotá — i „panskému" koárku.

Nehledíc k tomu, že se poídilo hejedlo doma, snadno a lacino,

zasluhovalo pednosti, jelikož hejení bylo bez hluku a bez tesení, tak

že bylo dtem zdravjší než burcování v kolíbkách, jež by jist nikdo

z velkých dlouho vydržeti nechtl

!

V rodinách devorubeckých mívali a místy dosud mají „kolíbku" jinou.

Táta pines z lesa „plku" z buku hodn silného, asi s metr, oloupal

ist kru a kde jaký „svál" ostrouhal a ohladil, „bláno" vydlabal jako

na „necky", co se v nich chléb válí a už se mohlo „díátku" ustlat

a už se mohlo kolíbat — po vnjší, oblé stran deva, která se bez-

prostedn dotýkala zem. Kolíbání v „neckách" — tak tomu také

íkají — není mnoho rozdílno od kolíbání v obyejné kolíbce, jest však

pece tišší, jednotlivé pohyby jsou kratší. Pednost mlo v tom, že dít,

vylézalo-li nkdy jsouc o samoto a tak vypadlo, nepotlouklo se, jaku
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pi obyejné kolébce se stává, jelikož bylo blízko zemi a tak se prost

s peiukami vykotalilo.

Musí-li matka za svou prací nkam do pole, bývá uejasiíji kolébkou

malikému „travní kš", povalený prosté pes brázdu. V tom není

sice muolio pkného kolíbání, ale za to je v nm pi žáru slunením
pkný chládek. Nkteí brávají s sebou také hejedlo zavazujíce je na

dva kly do zem zaražené, nkde ve stínu.

Tak jednoduše a lacino starají se Chodové o šat a lžko novo-

rozeátka a stejn jednoduše starají se o jeho výživu. Matka chodská

nedovdla se z uených knih, že nejpirozenjší a nejprospšnjší výživa

dítte jest mléko vlastní matky, ale ona to ví, jí to povdla nesmírná

láska k jejímu malému miláku, ona to ví a vidí v tom pirozenou,

nejpednjší svou povinnost ua svt, které by nezanedbala za nic, tieba

ji pemoudelí stokrát napomínali, že jí to bude státi krásu, zdraví a

kdo ví co všecko. Na Chodsku nevdí nic o kojných a nevdí nic o pí-

strojích s gumou a o lahvikách, naplovaných všelijakými pipravovanými

bryndami. Na Cliodsku kojí dít matka, chudá — bohatá, všecko jedno,

jen v pípad jejího onemocnní zastávají ji jiné matky ve vsi, jednou

ta, podruhé ta, pokládajíce to za nutný skutek lásky k bližnímu. Žertem

pipomínají chlapci, který toho poteboval, když dorstá, že jim za to

bude muset dát u muziky pít. Když musí matka z domu nkam za prací,

jest se nemluvnti spokojiti na nkolik hodin „cumlem" starodávným,

naplnným houskou, rozmoenou v mléce, v nouzi i rozmáeným chlebem,

ba i „brambrem".

Aby zvykal záhy mladý Chod „poadovuému" stolu, jaký platí dosud

pro všecky Chody, chudé i bohaté, rolníky i lesáky, zanou mu brzy

vaiti kaše, nejobyejnjší z mouky a svátení z krupiky. Kaše buclatým

a kostnatým Chodákm brzy dobe chutnají —- jakoby vdli, že je,

až dorostou, oekává perné živobytí, na nž jest se záhy a dkladné
posilniti. Vaívají kaše malikým také jinde, ale nikde jich snad nenavaí

tolik jako na Chodsku. Vykládají nkteí, že se tím vychovají z dtí

velcí jedlíci: dejme tomu! Mají Chodové opravdu v celku „vostrej kámen",

ale co na tom ! Chod musí pi velkém jídle konati — a je rolník a
lesák — také velkou práci a potebuje-li toho víc, je za to poadovnjší,

nevybírá si. To už je hned zas vidt ua malikých: do roka jedí skoro

všechny pokrmy ua Chodsku obvyklé, a nejsou vtšinou zrovna lákavé

a mnohé z nich jsou i tžko záživné.

Takové tedy jsou starosti Chodv o první „chléb náš vezdejší" pro

své malé miláky. Ale vtší tchto bývá první starost o duši. Dít
chodské nesmí býti dlouho „pohanem". Již druhý, tetí den pospíchají

s ním do kostela, aby si odtud pinesli nazpt kesana. Není-li dít

nadjného zdraví, ktí se docela i téhož dne. A nemohlo-li býti dít

poktno, bývá zármutku nejen v rodin nýbrž i v píbuzenstvu, že

žalno pozorovati.

Jestli dít zdrávo, jde se se krtinami takto ped se. Bába oznámí

radostnou událost „kmotrám" a jménem rodi zve, aby šli malikého

(pi ktu) „zadržít ua rukou". „Kmotry" bývají dvoje i troje. Kmotra
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picházejíc ua krtiny pináší malikému darem vejce a mouku,*) pi
tom pejí všickni matce i dítti „zdraví a štstí" a zvlášt matce i otci,

„aby dít ve zdraví a ke cti a chvále Boží vychovali."**) Na to se

pojí za pátelského hovoru nco chleba a zapije pivem, a po té brzy

vezme kmotra díté a „s pánem bohem" jde se do kostela. Dít jest

vystrojeno v nejparádujším odvu, jakož jsme shora popsali, jak matka
mohla a mla. Zavinuté dít pokrývá tžká hedvábná „podlavna", šátek

pestr}'ch barev, splývající kmote voln asi do pólu „fertuchu". Dít
nese jen kmotra, nikdy bába, pi úvodu jen matka.

Jméno prvního kténce bývá po kmotrovi, potom teprv picházívá

na adu tatík
;
pi dvátku také tak. Po vykonaném obadu bývá obvyklá

zastávka — v hospod. Zvylí tento vyvinul se bezpochyby z poteby,

aby bylo dít brzy pevinuto, když muselo býti po celou dobu chze
z rodné vesnice do farní osady a po celou dobu obadu v témž zavinutí.

Bhem asu se však zvyk tento rozvinul v pravou zvli. Pívalo se také

do tmy a leckterý kmotr vracel se, jakoby nebyl na svých nohou . . .

Vracejíc se do domácnosti kmotra pozdravuje: „Pochválen buj
Pán Ježíš Kristus" a se slovy: „Vodnesli sme vám pohana ha pinášíme

kesana", odevzdává dít matce a peje ješt jednou, aby bylo díté

šastno a aby rostlo ke cti a chvále Boží. Rozvinujíce dít nalézají

„závazek" od kmotra — peníz zaobalený v njakém . obrázku svatého,

nejastji patrona dcka. Na to nastává hostina***) „p anket", vynikající

ne tak rozmanitostí jako hojností. Pedkládají se obyejn: polévka

z „nudliek", dv omáky, „buchty vaený" (k\'nuté knedlíky), kaše,

chléb a pivo. Na konec se pinášejí šišky, z nichž dostane kmotra vý-

sluhu na prázdnou mísu po mouce. (Pokraování.)

*) Vajec obycjntí pl kopy, mouky mísu vtší nebo menší. Soudíme, že
dar tchto dvou pedních potravin znail pvodn, žo kmotry berou na se
ochotn povinnost ktnoe, bylo-li hy teba, i živiti. Josti svazek kmotrovský
podle názoru Chod velmi tuhý. Kmotry kui)ují ktnci i jisté ásti odvu,
u kmotr mni dít jísti a vbec vésti si jako doma. Za to musí míti díté
kmotry v úct jako rodie. Zvlášt musejí býti kmotry na svatb ktucov,
tebas ani hod nestrqjil, ba, ktnoe uiusí kniotrv ])()zvati, tebas s nimi té

doby nejvážnjší spor ml. Kdyby prý sjjadl najednou kmotr a otec do vody,
má ktnec kmotra díve i vytáhnouti

!

**) Tato pání opakuje každý, koho potom na cest do kostela a z kostela
potkají,

***) Žertovné poekadlo: Bude mít noliy na podstolí, pjde za kmotra.





i



72 Frautisek Klement: Bejrut.

Bejrut.*)

Napsal František Klement.

ouili jsme se s Jaífou, jejíž šedožlutou, etnými vráskami

rozbrázduou tvá naše doba líidlem v podob nových

budov a ervených taškových stech ásten osvžila,

a když se lo úderem páté odpolední hodiny z rejdy

vzdalovati poínala, utkvly zraky všech poutník i jiných

cestujících na starém tom Joppenu, jenž opeden tisíci-

letými bájemi tam na behu zdánliv bez života odpoíval.

Mnozí snažili se asi vtisknout si do pamti obraz msta, které již nikdy

více nespatí.

Lo plula smrem severním podél syrského behu. Byla to v pravém

slova smyslu plavba blažených, spokojených lidí, nebo pohoda byla vý-

borná a pozvolna zapadal žhavý ter slunení do moe úpln liladkého,

ni jedinou vlnou nezeeného, vrhaje své žlutoervenavé paprsky na

písitou, do modravých vod se sklánjící stuhu pobeží roviny Saronské,

za níž v dálce táhlé horstvo Samaské mihotalo se ve fialovém nádechu

veerním, až pozvolna zbledlo v pološeru a ztemnlo nadobro. Nepí-

jemný, nemilý bývá pobyt na lodi sebe statnjší, duje-li bouný vichr d)

rozpoutaných, kolem korábu v gigantických obrysech do výše se dmoucích

vln, s jejichž heben prudké vanutí vtru smetá sršící pršky, ana zatím

celá soustava lodní praská a sténá v ustaviném prudkém kolísání, tak

že každý dychtiv slídí po njakém aspo ástené klidném místeku,

aby tu hodiny pomalu se vlekoucí snáze pestál. Boulivé moe psobí

neklid i v mysli, myšlenky tkají semo tamo, nemohouce se na jednom

pedmtu, na jedné pedstav delší dobu soustediti a každá nová mo-

hutná vlna, s níž lo zápasí, znepokojuje znova vtšinu cestujících,

uvyklou bezpené pevnin. Vyrovná-li se však hladina moská a zavládue-li

v širém ovzduší úplný, niím nerušený klid, napluje nitro všech ncvy-

líitelná rozkoš. Pak se usadí cestovatelé v pohodlných keslech na palub,

zahledí se do daleké moské hladiny, pedivo myšlenek vine se voln

a lehce rozjasnným elem a hrav míjí hodina za hodinou.

V takovémto božském klidu sedl jsem na palub s jedním vele-

ueným páterem jezovitou, professorem na vysokém uení svého ádu
v Bejruté, a man stoila se naše rozmluva na otázku o ráji. Roztomile

a vskutku rozmarn rozhovoil se starý pán o é vci : „Vy, synu vlasti

sv. Václava a Jana, proputujete syrskou pouš a stanete snad na místech

zemi Eden, na míst pokoje, štstí, klidu a radosti, kudy protékal veletok,

dlící se ve tvero ek, zvaných Ghiddekel (Tigris) a Phrat (Eufrat)

v zemi assyrské, Pišon (snad Ganges) v zlaté zemi Hevila a Gihon (Nil ?),

plynoucí kolem oblasti ernoch. Než-li však pijdete na místa, kam

*) Ukázka z velkého, již ukoiienélio, a!e dosud nevydaného spisu „Sýrie'-.
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legenda klade biblický ráj, jest vám se ubírati zemí, kde byl ráj Muha-

medánii, — asi tam, kde dnes msto Damašek se svými krásnými zahra-

dami se prostírá. Tam býval dle podání Moslem háj skládající se ze

strom „talha" a nebeských „sidr" (lotos), v nmž prý se naši pra-

rodiové s Alláhem procházeli a blažený život vedli, dokud híchem
blaha toho se nezbavili. Legenda Muhamedán upravila si pak také ráj,

jakého se dostane vyznávam víry prorokovy na onom svt, a to prý

s ásti dle vnuknutí, jehož se od Všemohoucího pímo Muhamedovi

dostalo a jež uloženo jest v koránu, s ásti pak dle sunny ili výkladu

všech prorokových výrok. Ráj na onom svt vylíen jest v barvách

nejržovjších, pro zánou fantasii a smyslnost orientálc nejsytji na-

nesených, tak že chtíe a žádosti každého plnou mrou uspokojuje. Že

pi popisu ani na božské pokrmy a nápoje, na nádherný šat a svdná
tla rajských obyvatelek zapomenuto nebylo, samo se rozumí pi takových

znalcích orientalské povahy, jakými byli vykladai koránu a sunny." —
Tak a podobn glossoval uený staec báchorku o ráji Muhamedán, až

se kolem plnoci pojednou v dálce z noního temna vynoilo svtlo ma-

jáku na hoe Kai-melu jako tpytný záblesk hvzdy, naež jsme sestou-

pili dol do kajuty, kde také již z Palestýny se vracející krajan, páter

Bedich Mašek, katecheta z Karlina, odpoíval.

Dupot, rachot a hluk probudil nás o páté hodin ranní. Po nko-
lika úderech pestal stroj pracovati, pak bylo slyšeti kotvu ítiti se do

hlubin moských a vtšina cestujících chystala se ihned k vystoupení na

pevninu. Z Jerusalema psal jsem již Cookovu jednateli, aby mi na lo
vyslal vstíc muže, který by moje zbran a náboje bezpen celnicí pro-

nesl, nebo zde jsou celní zízenci velice písni. Když jsem jej nalezl,

uspoádal jsem si vše ostatní a pak jsme se odebrali na palubu, kde

již poblíže lodní«h schdk množství nosi, jednatel, loka a jiných

po vj^dlku toužících osob vystupující cizince lovilo a jako všude v Le-

vant hlun si poínalo, a nikoli tak divoce jako v Jaff.^

Pohled s paluby na msto jest neobyejn malebný. V celém popedí

a po stranách rozprostírá se modravá vodní hladina rozsáhlé polokruho-

vité zátoky sv. Jií, za níž amíiteatraln vystupují — zejména na stran

jižní —- peetné pkné budovy msta, a kyprá zele hojných zahrad,

kolkolem rozložená, dodává celku píjemného vzezení. V širším rozhledu

za mstem táhnou se hust porostlé výšiny stupovit výše a výše a

splývají s nebetyným, zcela lysým horstvem Libanonu, z nhož ástené
snhem pokrytá hora Sanin a veliký Keneise nejvíce vynikají. Horský

kruh objímá v rozsáhlém rozpjetí Bejrut, krásn u moe položený, za

nímž vystupují po horských svazích peetné umle zízené, morušemi,

fíky, olivami a piniemi porostlé tarasy a z okolní krajiny, kamkoli jen

zraky obrátíme, kyne nám odevšad množství vesniek, o samot stojících

budov, selských dvorc a klášter, ve vtší vzdálenosti dtským hracím

domekm podobných. Pístav oživen jest nkolika velkými párníky, pak

vtšími i menšími kupeckými lodmi, množstvím dlnictva, budujícího

novou pístavní hráz, letošním rokem z kapitálu francouzské spolenosti

dohotovenou, a konené menšími bárkami u naší lodi bu na zboží neb

na cizince ekajícími. Po srdeném rozlouení s dstojníky, pejícími
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csst naší všeho zdaru, sestupujeme do lodice. V celuici prohlédli mé
prvodní, zejména turecké listiny a pak jsem sekal, až došla ada na
mé vaky, jichž prohlédnutí se odbylo zcela hladce ; s podivem pohlížel

jsem na Cookova jednatele, který beze všeho ostychu mj arsenál ped
zraky celních zízenc pes devnou ohradu nosii podal.

První starostí cizince jest vjiiledání slušného hotelu, pi emž roz-

lioduje ovšem nejvíce vlastní tobolka: je-li zásobena tak, aby snesla denní

vydání za pokoj a stravu od 12 do 16 frank, ubytuje se píchozí
v hotelu Basoul ( Orient) neb Locanda Andrea (Bellevue); zdá-li se

mu však tato cena V3^sokou, a si vyhledá hostince : de Paris, de 1' Univers,

Europe nebo Jakub Blaich a tam a si vyjedná 8 frank za celé denní

zaopatení. Cizinec nalezne ve všech nejvtší úslužnost a na požádání

doprovodí jej sluhové do budov kousulatních, bankovních, do lázní,

k lékam, do lodních agentur, do poštovních výpraven, kteréž jsou zde

vesms v ohromném chánu Autun Beg nedaleko celnice umístny a konen,
chce-li si nco v kupeckých krámech zaopatiti, dovedou jej i tam a

shrábnou pak od prodavae nkolikaprocentní bachšiš.

Kamkoli se v Bejrut obrátíte, všude jeví se vám pestrý, pevahou
obchodní, rychle proudící a stále se mnící veejný život. Od asného
rána až po západ slunce tlaí se hustá, pestrá smsice lidí v ulicích

kolem pístavu, v klikatých bazarech a zejména na velkém, uprosted
zelení sadu zdobeném „Dlovém námstí", kde se etné kavárny, palác

turecké správy „Serai", francouzská dopravní spolenost, otomanská banka

a kasárna jízdectva nalézají. Nelze se diviti, že dležitos msta Bejrutu

rok od roku stoupá a nejvýmluvnji dosvduje to íslice obyvatelstva,

která ped vraždním kesan — r. 1860 — 20.000 a prbhem 33 let

106.400 duší dosáhla. Hledíme-li do budoucnosti, mžeme smle pro-

rokovati, že po vystavení tratí odtud do Damašku, ukonení dráhy do

Hauránu, pozdji pak dráhy z Tripolisu pes Bejrut, Sidon, Tyrus, Akku
do Jaffy, poet obyvatelstva ješt rychleji stoupati bude, ponvadž se

tím stane Bejrut hlavní obchodní tepnou pední a stední Sýrie i krajin

eufratských až k Bagdadu a velkou ást dosud rozptýlených obchodních

stedisk v sob slouí. (Dokonení.)

'Ste3!^S:^^s5fe.-A^
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Ve velké dob.
Román od Serv. Heller a.

salo se 18. kvtna roku 1866.

Pípravy k válce dély se už s nervosuím chvatem a

ruch válený v Praze dostupoval svého vrcholu. Na hlavních

ulicích bylo stále plno lidu, rozptýleného i v adách po-

stupujícího vojska, jezdc v plné výzbroji, kostva a po-

voz. Kolem nároží, na nichž od rána nalepeny byly rzné
k nastávající válce se vztahující vyhlášky, kupily se davy

lidu a kde známý známého potkal, zastavovali se a rokovali o velikých,

událostech, jež asi se blíží.

Byl to šum rozilující, uchvacující, únavný, a jenom kdo cizincem

se tu cítil, hovl si ve stínu tiché, chladné komnaty.

Slena Diana dal Monte odpoívala k veeru ve své komnat
v hostinci „U erného kon" na široké pohovce, kouila zvolna tenkou

cigaretu a tla noviny.

Kdo byla slena Diana?

V knize cizinc bylo prost napsáno „artistka" a v hotelu se nikdo

dále neptal. Ale slena mla komornou, obstárlou, povídavou vdoviku

a ta vyžvatlala z vlastního popudu služebnj-m, že se její paní jmenuje

vlastn Anna Horská, že pochází odkudsi z jižních Cech, že je veliká

operní a koncertní zpvaka, která ve Spanlích a po celé Americe

nesíslné triumfy slavila a nyní do vlasti se vi'átila, aby si odpoinula

a nových sil na další umleckou pou nabrala. Dále vykládala nehrube

zvdavé panské a jejím pomocnicím, že slena již delší dobu na žádné

divadlo se neváže, nýbrž toliko na pohostinské hry a koncerty smlouvy

uzavírá, nkolika jazyky sbhle mluví a všude mnoho zbožovatel nalézá.

„To vím", prohodila upímn panská, „však ona také dle toho

vypadá !

"

A slena Diana byla vskutku krasavice vzácných pvab: velká,

ztepilá s oblými tvary a siln vypjatou hrudí, vysplá a pec ješt mladá,

ernovlasá s temn hndýma oima, se zdravou, svží, ponkud pi-

tmlou pletí, pravideln modellovanou tváí a krásnými zuby.

Ležela na pohovce s malebnou pohodlností žen velkého svta,

kterýmž jaksi druhou pirozeností se stalo dlati jenom graciosní pohyby

a šetiti pravidel umlé koketerie i o samot, ped vlastním toliko, do

zrcadla kriticky hledícím zrakem, tla ledabylo v novinách a opakovala

si chvilkami nahlas celé vty, jakoby jí už dlalo obtíže všemu v mate-
ském jazyku dopodrobna porozumti. V prstech levé ruky držela doutna-

jící papirosu, ze kteréž každé asi pl minuty modravý obláek koenitého
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dýmu vyssála a potom šavnatými rty kroužek za kroužkem zvolna zase

vypouštla.

„Tedy válka!" povzdychla si pojednou odkládajíc na chviku noviny.

„Je pece jen hloupé, že se my ženy tak málo staráme o politické vci.

Kdybych si byla rozvážila, co se tu všechno díti mže, byla bych se

nepochybn nkam jinam obrátila . . . Ale už jsem tu a — konen,
kdož ví, není-li také to k dobrému ! . . . Noviny mluví velmi dviv,
lid je dosti veselý a každý je pesvden, že se nepítel daleko do

zem nedostane. Trochu na kraj prý, jenom asi do polovice horských

prsmyk na hranicích. Nebude snad tedy zle v Cechách — trochu

vojenského povyku neškodí, aspo není se báti nudy ..."

Slena Diana chopila se znovu novin a jala se dále ísti. Avšak

neetla dlouho, když z vní dolehly hímavé akordy velké vojenské

hudby, provázené temným hukotem, jako když píval nesíslného množství

lidstva se blíží. Každou vteinou blížil se ten šum, jako píboj huícího

moe, hudba hímala vždy jasnji, až pojednou zpola ohlušena byla roz-

jaeuým zpvem tisíc a tisíc mladých i starých, mužských i žen-

ských hrdel.

Slena Diana seskoila s pohovky a pikroivši rychle k oknu

rozevela je a vypjala ven hlavu. Píkopy byly hust obsazeny lidem,

jenž z vtší ásti zvolna k Hybernské ulici se proudil a od Mstku valil

se celou šíí ulice hust plnící, tém vojensky seadný obrovský zástup

lidu všeho druhu, vykraujícího pesn do taktu a zpívajícího jedno-

hlasným sborem, kterýmž víiv pronikaly ízné zvuky trub a píšal

dvojnásobného hudebního sboru, veselou vojenskou píse. — Diana napjala

sluch, aby slova toho podpalného váleného dithyrambu zachytila; njakou
chvíli nerozumla nic, až blížící se zástup znovu zaplesal

:

Osmnáctá chasa,

Jaká je to hrása,

když zahrá do pole,

všechno se otásá!

Osmnáctá chaso,

neboj ty se nouze:
vždy vezou za tebou
peníze na voze.

Peníze na voze
a holky v koáe,
který pak regiment
prajský to dokáže!

Osmnáctá chaso,

neboj ty se rány:

když vy tam i)adncte,

vždy já unn-u s vámi

!

Všechna okna okolních dom byla hust obsazena a všechno kolem

hledlo vstíc blížící se vojenské hudb. Do komnaty vbhla dychtivá

l)rvní panská a zvolala:

„Milostsleno, dovolte mi se z okna podívat!"



78 Scrv. Heller:

„S radostí!" odpovdla Diana. „Ale povzte mi díve, co to vše

znamená?"
„Vy to nevíte? O jemine! Ale ano, vždy jste pijela z daleka!

Tak to vám odcházejí na bojišt naši myslivci, osmnáctý prapor, samá
pražská mládež. Pražané je vyprovázejí. To bude dnes ákého pláe
mezi dvaty!"

Tím asem piblížila se vojenská hudba k hotelu a za obma kape-

lami, jež nyní spolu hrály, kráel zvuným lehkým krokem osmnáctý

prapor myslivc v parádní výzbroji a s dubovými listy za klobouky,

vesele stoupaje s ohlušujícím šumem lidských hlas. „Sláva! Na zdar

osmnácté chase! Slavné poízení!" — tak a podobn voláno z tisíc

a tisíc hrdel na chodnících ekajícího lidu, ženské dole i v oknech

kolem mávaly šátky a házely kvítím, muži drželi vzhru klobouky a všude

bylo vidt stírání slz, Sama slena Diana se rozslzela, kdežto panská

usedavé plakala. Boun propukající sympathie všeho lidu k odcházejícímu

vojsku inily na každého i sebe otužilejšího lovka dojem neodolateln

tklivý. Ta svižná, rozmarná, veselá mládež louila se s domovem odchá-

zejíc tam, kde jí sice nehynoucí sláva, ale také neúprosná smrt ekala.

U Prašné brány spustili myslivci jako jedním hlasem:

Bismarku, Bismarku,
holá tvoje hlava,

rostou z ní ti chlupy
a to je tvá sláva!

Pak ale uvítala je z nesíslných dav lidu na Josefském námstí

a v Hybernské ulici shromáždného taková boue pozdrav, že všechen

zpv zanikl a jenom tepotání trubek, klarinet a pikol z té vavy melo-

dicky pronikalo. V Hybernské ulici, zejména ped státním nádražím do-

stoupil šum svého vrcholu, ale zde nabyl již rázu více elegického a byl

promísen hlasitým stkaním žen a dívek. To matky plakaly, to sestry, to

milenky! Kdežto muži bojovnou náladou pekypovali a o hrdinských

inech na poli slávy blouznili, tušila pohnutá, prorockým citem obdaená

srdce milujících žen, že ta mladá krása, ta bujará osmnáctá chasa tam

kdesi, daleko od domova, mladou krev svou prolije a svými junáckými

tly širá pole pokryje

Naposledy zaburácela boue, když vlak se hnul a davy jaly se rychle

rozptylovat. Avšak ješt dlouho potom bylo na ulicích slyšet osamlé

popvky: „Osmnáctá chasa, jaká je to krása — osmnáctá chasa, jaká

je to krása — když zahrá do pole, když zalirá do pole, když zahrá do

pole — všechno se otásá!"

Slena Diana hledla valnou dobu oknem do víru pouliního života

a byla mocn vzrušena. Potom zavolala si komornou a ustrojivši se vyšla

si s ní na podveerní procházku.

Jaký to byl tehda na Píkopech život! Na paížských boulevai dech,

na Nvském prospektu v Petrohrad, na Kuznéckém mostu v Moskv
a Pod lipami v Berlín nebývá šumnji. Studentstvo, jemuž byli práv
školy uzaveli, konalo ped prázdninami poslední veerní promenádu a

4stojnictvo všech druh zbran, na bojišt se ubírajíc, louilo se tu
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s velkomstským životem. K vli dstojníkm a studentm ubíralo se na

veerní korso více než jindy mladých dam a k vli tmto zase více než

jindy ctitelv ženské krásy. Však nejenom to lákalo na Píkopy zástupy

ponejvíce mladých prochaze
;

picházeli také davy zvdavc, kteí tu

spatiti chtli nkterou z královských paní a dívek saského dvoru,

nkteré ze saských diplomat a ministr. A takž vlnila se a proudila

se po chodnících i jízdné dráze Píkop nkolik hodin nejpestejší

spolenost peliv ubraných pán a bohat vj^šoených dam a vozkové

l)rojíždjících tudy koár mli tuhou práci, aby se šastn dostali k hlavní

celnici. O rychlé jízd nebylo zde ani ei. K tomu pidružilo se toho

dne, že byl ohlášen na veer píchod asi tisíce nemocných saských vojín,

na jejichž uvítání se ku státnímu nádraží pivalily tisíce zvdavého a

mocn vzrušeného lidu. Uvítání bylo okázalé a bouné.

Slena Diana dal Monte, jež se svou komornou se procházejíc delší

•dobu v tom ruchu a šumu se pozdržela, vrátila se z procházky jako

opojena a pravila odkládajíc úbor: „Signoro, život válený je pece jen

velmi zajímavý! Už jsem spokojena, že jsme tu. Ba mne zaíná i lákati

zvdavost, abych aspo kus pravé, skutené války spatila a zažila.

V echách je k tomu práv nejlepší píležitost, ale asi jenom na pomezí,

nebo soudí se obecn, že nepítel horami do nížin nepronikne . . . Víte

co, signoro? Až si náležit prohledneme Prahu a ten její nynjší ruch,

vyjedeme si na hranici a usadíme se tam na njaký as. Podíváme se.

Jak takový zaátek vojny vypadá. To se tšíte, co?"

„Ale sleno," namítla s úžasem komorná, „co vám to napadá? Na
bojišt chcete, vy slabá dáma se mnou, vetchou ženštinou?"

„Práv proto," odpovdla vesele Diana, „že jsme slabé ženštiny

nemáme se eho báti ! Na nás stílet nebudou a aby nás bezdky njaká
kule nezasáhla, dovedeme se již postarat. Usadíme se nkde na míst
nebezpeí prostém, to jest na míst, kde se vojska jist nebudou bíti, —
o njakém takovém míst se už dovíme — a zalíbí-li se nám to divadlo,

potáhneme za rakouským vojskem tebas až do Berlína."

„Pán Bh raiž chránit," kižovala se panika, „to si, sleno, všechno

ješt dobe rozmyslíte!"

„Zdá se, že nikoli, má drahá!" ujišovala Diana. „Znáte mne!
Když se mi njaká myšlenka zalíbí, nevytlue mi ji tak hned nikdo

z palice. Ano, ano, carissima signora, už to tak njak udláme ! Hned
jak se vyspíte, zante dlat pípravy, — však se již domyslíte, eho
nám asi bude na bojišti potebí, a to ostatní vám dopovím já ! A nyní

dejte pinést aj a obstarejte njaké zákusky!"

Slena Diana posedla ješt asi hodinu u aje rozmlouvajíc stále

s komornou o svém zámru, ve kterémž se vždy více utvrzovala a když

pak po skonené besed na lože se ubírala, byla již nezvratn odhodlána,

že si zajede na samé hranice, než ješt válené operace zaponou.

II.

Bylo krásné letní odpldne, S isté, lazurové oblohy záilo oslu-

jícím jasem žhavé slunce, temné, lesem porostlé svahy krkonošských

(>
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vrch obestíraly se bledfialovýra svitem, mýtiuy mezi nimi skvly se

jasnou, šavnatou zelení, luiny na úpatí hor plály tisícerými kvty, na

polích vlnilo se zelené ješt obilí s mode kvetoucím Inem, lípy a jeáby
podle cest a silnic koenily vzduch sladce opojnou vní svých kvt a

mírný východní vtík lahodn ochlazoval žár slunce. Všude bylo ticho,

a málo kde vidna postava osamlého chodce. Pole byla opuštna a na

pastvinách nikde ani zvíete.

Rozkošn rozložená vesnika Konigshan na samé pruské hranici byla

jako po vymení; nkolik vetchých starc a staen s týmž asi potem
siln propelichaných, vkem scházejících ps bylo nyní jediným obj'vatel-

stvem. Chalupy byly vtšinou pozavírány a také okenice ped okny za-

klopeny. Kdo jen mohl, vzdálil se, nebo od Libová až ku hraniným
šrakm byl všechen kraj pln pruského vojska, jehož pechod pes
hranici se oekávati musil každou chvílí.

U silnice, jež pes Kónighan do Pruska vede, stojí asi sto krok
od hraniného celního úadu massivní kamenná budova „pohraniní

vinárny", zbudovaná na zpsob vtších pohraniních restaurac a dále od

ní, smrem k Trutnovu, stála tehda devná zájezdní hospoda s velkým
prkenným balkónem. Budovy tyto stály jako o samot, ježto vesnice

opodál se prostírá a s místa toho viditelná není.

V devném zájezdním hostinci bydlela od nkolika dní signarina

Diana dal Monte. Energická tato dva objíždla ped tím delší dobu
eské pomezí na této stran, kochala se krásami krkonošského horstva

a bavila se tím zvláštním, nervósuím, ustrašeným a pece veselým ruchem,

jejž psobily blízkost nepítele a každou chvílí oekávaný zaátek vále-

ných dj. Ježto k západu zvolna se sklánjící slunce po celé odpldne
pímo do prelí hostince pražilo, zdržovala se slena v malé zahrádce

na východní stran domu a vystoupila na balkón teprve, když slunce

žáru pozbývalo a již za hory se sklánlo. Xa balkón usadila se slena
do rohu a položivši levou ruku na široké zábradlí zahledla se do roz-

košného obrazu horské krajiny posledními paprsky slunce ozáené. Však
nehledla do ní dlouho bez vzrušení.

Na silnici ozvalo se od pruské strany táhlé troubení a lehkým po-

klusem blížila se jízdná patrula pruská, na všechny strany nedviv se

rozhlížejíc, a za ní ve vzdálenosti nkolika set krok postupovala voln
pední hlídka hranici pecházejícího prvního pruského armádního sboru

generála Bonina, již tvoily dv škadrony prvního pluku dragoun. Éady
jezdc minuvše hostinec klusaly opatrn dále k Bei-naticm, smrem na

Trutnov. Sotva že byla jízda v záhybech vlnit spadající silnice zmizela,

ozvalo se od pohraniních, do výše zdvižených šrak víení ploských

bubn provázené rezavou melodií píšal a druhý prapor 1. pluku granát-

uík vstupoval na eskou pdu. V ele jel komo major s poboníkem,
za tmi pak klusal s tasenou šavlí ped první setninou hejtman, statný,

ješt dosti mladý muž s krátkým temn ryšavým plným vousem.

Když byla špice pchoty k devnému hostinci postoupila, pohledl

hejtman jako man vzhru na balkón a spativ na nm mladou krasavici,

ana s dtskou zrovna zvdavostí dol na picházející nepátelské vojsko
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hledla, byl tak mile pekvapen, že ihned galantním sklonem šavle Dian
est vzdal, jakoby byl jejím starým známým.

„První osoba, kterou jsem na eské pd spatil, je mladá, krásná

dáma — to by mohlo býti dobrým znamením !

" pravil sám sobe a obrátil

se v sedle, jakoby mužstvo spšn pehlížel, ale vskutku jenom proto,

aby se na Dianu ješt jednou podíval a jí takto na porozumnou dal,

že zjev její u nho s úinkem se neminul. Diana zpozorovala to a nebyla

s to ubrániti se úsmvu.
„První nepítel," pravila si polohlasn, „jemuž jsem do tváe

pohledla, dlá mi vojenskou poklonu a ohlíží se, jako bych se mu byla

zalíbila — to je zajímavé ! . . . Hezký, statný to muž ! . . . Jak pak se

asi jmenuje? . . . Zda-li pak ho ješt kdesi uvidím? . . . Sotva! . . .

Možná, že padne, ale možná také, že se všem kulím šastn vyhne . . .

Hory se nescházejí, ale lidé ! . , . Ostatn, a si jde ! Te tady pjde
asi vojska celá povode, kdo pak by si všímal každého hezkého dstoj-

níka ! . . . Ale to byl první ! . .
.

"

Z další rozmluvy byla vyrušena víením bubn a píšalami nového

oddílu pchoty, za nímž se v dáli valil blýskavý mrak dlostelecké

baterie.

První ás pedního voje, jemuž velel generallieutenant Grossmann,

pešla kolem, ostatek pak zstal vzadu ve vsi. Prchod vojska brzy ustal,

nebo vlastní pechod pes hranici ustanoven byl teprv na zejtí, na

den 27. ervna. Srážka nestala se pi pechodu pedních stráží pes
hranici žádná, nebo rakouské stráže od pluku Windischgraetzových

dragon mly naízeno, aby ped nepátelským vojskem krok za krokem
ustupovaly.

Vojsko, jež bylo Kónigshanem prošlo, rozložilo se na nedalekém

palouku a zaalo vait. Dstojníci pak davše potebné rozkazy jali se

voln obcházeti. Hejtman, kterýž si byl prve sleny Diany tak dobe
povšiml, uvolniv se od služby vrátil se volným krokem k devnému
hostinci, aby mladou, kypící krasavici, bude-li možno, ješt uvidl a snad

i s ní se ponkud seznámil. A náhoda mu pála : signorina Diana vy-

stoupila práv zase na balkón majíc pes ramena pehozený žlutý lehký

pláštík s bílými hedvábnými stapci. Setník salutoval dvorn a ježto

Diana vlídným posukem mu podkovala, dodal si odvahy a oslovil ji

:

„Cítím se povinna, milostivá sleno, vzdáti vám srdené díky ..."

Signorina Diana, kteréž se to velmi žertovným zdálo, naklonila se

pes zábradlí balkónu a otázala se vesele

:

„Díky — mn? Za pak?"

„Za vaše zjevení, sleno," odpovdl uhlazen setník; „vy jste první

osoba, již jsem na této nepátelské pd spatil, a to považuju za dobré

znamení."

„Vojáci nemají býti povriví," namítla rozmarn Diana ; „arodjky
v Maršov družin nebývaly."

„Mohl bych namítnouti, sleno," pokraoval setník, „že byla dle

antické mythologie Venuše vždy vrnou prvodkyni Maršovou, ale ne-

uiním toho; uejde o družinu ani prvod, než jenom o šastnou náhodu,

že byla první osobou, již jsem v eské zemi spatil, krásná víla aueb,
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abych pi vašem obraze setrval, luzná arodjka, jejíž slastné kouzlo na

mne spoinulo jako Venušino požehnání Marsovi ... Avšak, prosím tisíc-

kráte za odpuštní, že jsem se dosud nepedstavil : setník Hedmond
von Nordmann od prvního pluku granátník."

„Tší mne nesmírn," odvtila s pídechem veselé ironie Diana,

„že hned plným jménem poznávám prvního pruského hrdinu. Už nejsem

v pruské armád neznáma a uváznu-li v zajetí, budu se moci na nkoho
odvolat, pravda-li?"

„Zajisté, sleno," pisvdil horliv setník, „ale pochybuju, že mi

bude dopáno vám njakou službu prokázati, nebo pedn : naše vojsko

nebée v plen slabého pohlaví a za druhé — kdež pak bude našemu

praporu a mojí setnin konec ! My jsme, drahá sleno, pední hlídkou

pedního voje armádního sboru generála pchoty Bonina; tato pední
hlídka vás práv minula; vzadu zstalo jádro pedvoje a sbor sám je

dosud na pd pruské. Než celý sbor tudy projde, kdež budeme my —
snad již z polovice postíleni . . . Vám nehrozí žádné nebezpeí, sleno,

ale proto pece divím se vašemu statenému klidu; skoro všechno oby-

vatelstvo vesnice, a je na Prusy a pruské vojsko zvyklé, ježto stále do

Libová dochází, ped námi se rozuteklo, a zde mladá dáma si na nás

pokojn pokala, jako na zaátek njakého dramatu."

„Dobe jste ekl, pane setníku," pisvdila Diana, „pijela jsem

ze zvdavosti, abych vidla, jak válka zaíná a jak nepítel pechází

pes hranici. Jest to velmi jednoduché, zejména když domácí vojsko se

vším všudy hezky daleko zstalo. Kdyby se tak chtlo stále vyhýbat,

co?" Setník Nordmann, kterýž byl tím asem zvolna po devných
stupních na balkón vystoupil a obdržev nmým sleniným pokynem dovo-

lení, nedaleko od Diany na hrubou židli se posadil, odpovdl, jako by

ho byla poslední sleniua slova trochu zarmoutila:

„Pozoruji, že nás zde v Cechách nepovažujete za zvláštní hrdiny,

akoliv jak vidíte — všechen lid ped námi utíká."

„To jsou Nmci, milý pane setníku," zvolala se smíchem Diana,

„až pijdete dále, mezi echy, nenajdete vesnice prázdné. Možná, že se

vám tak leckdes naskytne píležitost, osvditi svoje hrdinství i na

obecném lidu."

„Slena není tedy Nmka?" otázal se s významným úsmvem
Nordmann a doložil rychle: „Ach ano, vždy jsem to poznal hned na

výslovnosti. echa poznáme okamžit, i když mluví docela správn."

„Ah pardon, pane setníku," zvolala slena, stále v žertovném tónu

mluvíc
; „neoplatila jsem vám dosud zdvoilost : jmenuji se Diana dal Monte

a jsem operní pvkyn, toho asu na dovolené."

„eška?"
„Ano, eška, akoli už valn poitalštlá."

„Te se už vaší srdnatosti nedivím," i)ravil vlídn, ale s patrnou

ironií setník; „vždy jsme tli, že se eský lid na pomezí na nás chystá

docela po husitsku — prosím, abyste se nesmála! — s palcáty, sudli-

cemi a kosami — chrate nás nebesa, abychom nemusili odsud utíkat,

jako kdysi ped husity prchávali naši pedkové, hahaha! Ale to nebyli

naši otcové, to byli Jihoumci, a ti utíkají dosud."
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„Nesmjte se píliš, pane setníku," napomínala Diana, „teprve jste

na hranici, co dále bude, nevíte ! . . . . A co se týe tch pedk, vy

Prusové se tedy nepovažujete za potomky stedovkých Germán?"
„No" — odpovdl s žertovnou rozpaitostí Nordmann — wplno-

krevnými jich potomky nejsme ; my jsme co do krve míšenci a proto

silnjší, než isté plém tam na jihu. Snad jsme ze dvou tetin Cechy,

odtud asi ta pitažlivost, jíž zem vaše na nás psobí ..."

„Nepochybujeme ani dost málo, pane setníku, že byste tu rádi

zstali !
"

,

„Zejména, je-li zde více tak krásných dívek a paní, jako jste vy,

sleno !

"

„Mjte se v Cechách na pozoru, pane setníku! eské krasavice

promnily se vaším píchodem v samé Judithy a pamatujete se pece,
co vyvedla Holofernovi spanilá Juditha?"

„Ostíhala mu vlasy a on pozbyl své síly ..."

„Ten malheur se pihodil náhodou Samsonovi!" zvolala vesele Diana

a dala se do smíchu. „Judita nebyla tak skromná, ona si Holofernovy

vlasy uízla i s hlavou."

„Mají pruské skalpy u vás velkou cenu, sleno?"
„Náramnou, pane setníku! Zejména skalpy zamilovaných dstojník."
„A pro to, smím-li se tázat?"

„Vc je velmi jednoduchá, pane setníku. Naše baby — hadaky —
radí dvatm, aby si každá takový skalp opatila. Také panikám to

odporuují. Dve upoutá prý si trvale milence, když mu ten skalp ve

spaní na hlavu nastrí ; manželm pak, kteí ped asem holou hlavu

dostali, naroste prý ihned bujná híva, když si ten skalp aspo jednou

na lože vezmou místo noní epice."

Signora Diana dala se do smíchu a setník Nordmann poškrábav se

lehce za pravým uchem odpovdl rozmarn

:

„To tedy jdeme všichni jako na jatky ! Co nepobijou rakouské

pušky a kanóny, poežou i vlastn podežou eské ženštiny ! Pokná
krajina ! . . . Ostatn padnouti h la Holofernes rukou krásné dívky a

odevzdati jí povlak své hlavy, jakožto arovný závoj na utvrzení junácké

lásky — jiného milence — není prosto poesie, ale nechat se zavraždit

jenom k vli tomu, aby nkomu na holé palici trochu šttin narostlo,

tot už vrchol ostudy! . . . Te chápu už, pro nám „K51nisclie Zeitung"

zvstovala, že nás ohnivé krasavice eské mkkými i'ameny uvítají —
ony potebují kouzlovce a medikament proti pleším! Hahaha!"

Setník i Diana se njakou chvíli srden smáli.

Po njaké chvíli pak pravil Nordmann yážn

:

„Sleno! Závidím vám vaši bezstarostnou veselost a obdivuji se

skuten vašemu odvážnému klidu. Jíti nepátelskému vojsku takka
vstíc, není vcí nikterak obyejnou."

„Ale vždy jste sám ped chvílí pravil, že Prusové se ženami válku

nevedou, tak aspo jsem vaší ei rozumla ..." namítla Diana.

„Nevedou, zajisté že nevedou," odpovdl setník; „avšak proto pece
mohou se pihodit všelijaké pípady . . . Válka je válka a ani pi nej-

písnjší kázni není lze zaruiti se, že se nestanou žádné — ekneme
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jenom nepístojnosti. Zejména co se týe ženských . . . V3' jste zajisté

dáma, která každému muži by mla imponovat, ... ale každý muž nemá
dosti jemného citu, . . . jsou mezi vojskem vždy také lidé nízkého

smýšlení, zbjníci nebo povahy nevázané . , . Zkrátka vaše krása vás

dostaten nechrání, ona mže se státi v tom neb onom pípad spíše

dráždidlem . , . Naši lidé mohli by ohledn vašeho zde pobytu upadnouti

snadno — v nedorozumní ..."

„To snad pece ne!" zvolala prudce Diana a povstala. Tvá její

zrudla a v oích se jí rozžehlo. „Pane setníku," doložila pak v patrném

rozilení, „vy mne pece nechcete urážet?!"

„Nikterak, sleno," odvtil drazn setník, „všechno spíše, než to.

Akoli vás teprve chvilku znám, jsem vám upímn naklonn. Ale zárove
jsem také o vás do jisté míry starostliv . . . Milostivá sleno, pijmte
radu dobrého pítele a uposlechnte jí: zaátek války jste vidla —
odjete a zstávejte opodál vojska, toho i onoho!"

To povdv povstal Nordmann a pokloniv se, chtl odejíti.

Diana podala mu však i)ravici a pravila srden

:

„Neodcházejte, pane setníku, jinak, než jako mj pítel! Vaši

radu bedliv uvážím a dkuju za ni. Setkání s vámi zstaví mi milou

upomínku snad na všechen as mého života. Peju vám, abyste slávou

obesten, zdráv a vesel válku prodlal. My se spolu sotva již uvidíme —
bute s Bohem! S Bohem!"

Nordmann stisknuv podanou sob ruku políbil ji dvorné a odpovdl

:

„Srdené díky, sleno, za vaše pání! Také já peju vám všeho

dobrého a prosím, abyste mi zachovala malinkou upomínku. Pro mne
bude setkání s vámi asi nejlíbeznjším dobrodružstvím celé výpravy."

Pokloniv se ješt jednou setník Nordmann odešel. Slena Diana

hledla chvíli za ním a uchýlila se pak do svého bytu.

V bivuaku ped Konigshanem bylo s poátku šumno. Všude praskaly

veselé ohn a na ohních syely mdné kotle. Mužstvo vailo, cídilo

zbroj, hebelcovalo kon, istilo šaty a pi všem tom jae zpívalo. Vše

dlo se odmen, rychle. Záhy zaalo podílení jídlem a sotva že poje-

deno, troubeno k modlitb a spaní ! Tábor rychle se ztišil, ohn povy-

hasly, vše ulehlo. Bylo potebí, aby si vojsko odpoinulo, nebo z rána

záhy ml nastati pochod k Trutnovu.

Setník Nordmann nebyl hrub unaven a cítil potebu ješt trochu

se projíti. Opustiv tedy svj stan vstoupil na silnici a kráel opt, do

vážných myšlenek zahloubán, nazpt ku hranici. Kolkolem bylo ticho a

jenom z velké „pohraniní vinárny", jejíž malý i velký sál skvle byly

osvtleny, doléhal sem šum veselých hlas.

„Tam se patrn naše lehkomyslná mládež veselí," pravil si Nord-

mann pitlumeným hlasem; „podívám se na chvíli mezi n!"
A zrychliv krok ocítil se za okamžik u devného hostince ped

vinárnou. Zde však zarazil ho zvláštní jakýsi, patrn ženský výkik,

provázený chechtotem nkolika mužských hlas. Nordmann pistoupil

kvapn k hostinci a napjal sluch.
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„Musím vás, pánové, co nejdraznji prosit," ozval se znovu s prvního

patra podráždný ženský hlas, v nmž Nordmann ihned poznal hlas

sleny Diany, „abyste se vzdálili! Tento byt jest mj a já nepijímám
žádných návštv !

"

„Pišlo nás patrn moc!" zvolal mladý muž jakýsi. „Ale to nevadí,

však my se již uejak dohodneme. Jenom otevte!"

„Žádám vás, pánové, jménem ženské dstojnosti, abyste mne zstavili

v pokoji ! Slýchala jsem vždy, že jsou pruští dstojníci gentlemani

;

doufám tedy, že apel na vaši rytískost postaí!" bj-lo opt slyšeti Dianu.

V odpov na tato její slova ozval se nkolikahlasý rozpustilý

chechtot a jeden mužský hlas zvolal posmšn

:

„Ženská dstojnost — to se povedlo! Hahaha! My, jsme-li gentle-

mani? To si myslím! A protož, dstojná beruško, už jen nám otevi!

Zahrajeme si na loterii, a si každý pro vás vytáhne íslo, jako pi
rekrutýrce, hahahaha!"

Pak spustil se celý sbor posmšných výkik a rozlehlo se silné

bušení na dvée. Bylo patrno, že se to nkolik pruských dstojník
mocí dobývá do bytu sleny Diany. Nordmann seznav co se dje neotálel

ani okamžik a pospíšil na místo. Vyšvihnuv se nkolika skoky vzhru
na pavla stanul v pedsíni, kdež nkolik mladých dstojník na poslední

útok se chystalo.

„Pánové, co pak se to tu dje?" zvolal vážn a písným tónem setník.

Dstojníci, z nichž náhodou nikdo nebyl Nordmaunovi co do hod-

nosti rovei, ohledli se zpurn, jakoby tazatele píke odbyti chtli,

avšak spativše muže vyšší dstojnosti pozdravili obvyklým spsobem a

hledli rozpait druh na druha. Konen vypravil ze sebe setníkovi nej-

blíže stojící premier-lieutenant

:

„Pouhý žert, pane hejtmane, nic než žert ! . . . Zde bydlí dáma,

o kteréž souditi lze, že už njakému žertu rozumí ..."

„Avšak seznali jste ihned, jak jsem zpozoroval, že dáma zde bydlící

žertm nerozumí aneb rozumti nechce — k emuž má zajisté plné

právo — a pece jste ji znepokojovali dále!"

„Rate odpustit, pane setníku," i)rohodil ješt mladší poruík,

„dáma, která se nepátelskému vojsku nevyhýbá ..."

„Pedpokládá, že se to vojsko umí slušn chovat a že jsou zejména

jeho dstojníci dvorní lidé!" vpadl mu oste do ei setník a doložil:

„Dáma zde bydlící jest umlkyn a moje dobrá známá, kteréž jsem slíbil

svoji ochranu. Prosím vás tudíž, abyste se vzdálili."

„Ah, to je jiná !" . . . „To jsme nevdli!" . . . Prosím tisíckráte za od-

puštní ! " zvolali jeden pes druhého páni dstojníci nikoli bez pídechu ironie.

„Žádné žerty, pánové!" napomenul své mladší soudruhy ješt jednou

setník. „Abyste vidli, že mne sera nepivedlo nic jiného, než povinnost

slíbené ochrany, prosím, abyste mne doprovodili do mého stanu!"

V tu chvíli pootevely se dvée obležené komnaty a slena Diana

vyhlédnuvši jimi zvolala:

„Díky vám, pane setníku! Budu se za vás modlit!" Pak pibuchla

zase dvée a dstojníci s hejtmanem v ele odešli. (Pokrajování.)



86 Václav 3Ioravec:

Boj lovka s mikroby.

Napsal MUDr, Václav Moravec.

eden z nejzajímavjších zjev v život lidském jest bez odporu

zápas lovka, nejdokonalejšího tvora na zemi, s mikro-

organismy, nejníže postavenými; zápas, který mnohdy ješt
ped zrozením naším, aniž o tom máme jakési tušení, se

zaíná, který nás provází po celou pou života ve dne v noci,

a nás neopouští ani v temném hrob, dokud nezmizí po-

slední stopa tla našeho. Jen tímto zápasem s mikroby lze

— a to teprve od nkolika tém let — pochopiti nemoci zddné,
které již na svt s sebou pinášíme, dále chorobné stavy, pronásledující

nás po dobu žití hlavn v podob nemocí infekních, horenatých, jakož

i process posmrtný, hnilobný.

Piznejme také hned, že tyto mikroorganismy choroboplodné jsou nám
nepítelem velmi závažným, jednak pro svoji takka neviditelnost, jesti

ku p. bacillus tuberculosní as 3 tisíciny millimetru dlouhý, tak že

teprve 1200krát zvtšen se presentuje jako krátká árka, jednak pro

svoji ohromnou lehkost, váží bakterie ve stavu suchém pibližn pouze

jednu desettisícmillioutinu milligramu, což jim dovoluje skoro bez váhy

prouditi stále vzduchem -— hlavn však pro svoje bájené množení, jež

pochopíme, uvážíme-li, že, kdyby jedna bakterie v plhodin se roz-

dlila na dv, pi stejn rychlém dlení a stejn píznivém vzrstu za

24 hodin povstane na ti sta billiou nových element buniuých.

A s takovým nepítelem, tém neviditelným, takka bez váhy, jenž za

to v úžasném množství na nás se ítí, stále se znásobuje, jest ovšem

boj perný. Dodejme ihned, že podle úinku na nás vykonaného mžeme
veškeré tyto mikroby rozdliti ve dv velké skupiny : lenové jedné

skupiny vniknuvše v ohromném množství — jako kdysi v devních dobách

nájezd nesíslných hord nepátelských v klidnou, nic netušící državu

pracovník -— do ústrojí našeho, zatesou náhle celou jeho stavbou,

zpsobujíce asto v. nkolika hodinách stav známý pode jménem akutní

horenaté nemoci infekní, jako jsou spála, spalniky, neštovice, cholera,

nemoci ran atd. — lenové druhé skupiny psobí po svém vniknutí do

organismu našeho onemocnní ist ohraniené, místní, nikoliv celkové,

oni jaksi tlo naše zvolna nahlodávají, aniž zprvu o tom co tušíme,

práce jejich jest ist podkopnická, a teprve po delší dob, nkdy i po

letech seslabí ústrojí naše tou mrou, že toto k posledku v pravém slova

smyslu jako ervotoinou rozvrtaná budova se sítí; sem patí tuberku-

losa, píjice a malomocenství.

Tážeme-li se však, zda stojíme proti tmto tvorm beze zbrani,

musíme doznati, že nikoliv. Jednak píroda sama zbudovala organismus

tak, aby nebyl jim zhola na pospas vydán — le to by mohlo býti

pedmtem úvahy zcela zvláštní; jednak mozek lidský sám, tento v pravd
vznešený orgán tla našeho, dovedl ihned po objevení mikroorganism
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choroboplodných stanoviti prostedky k jich zahubení. Rozhlédnouti se

po cestách, jež lovk za úelem zniení mikrob podnikl, jest pedmtem
tohoto pojednání.

První zbra proti bakteriím, jak všechny ty zárodky chorob se jmenují,

vtisklo nám do ruky poznání jich živobytí a podmínek, za kterých nejen

vegetují, ale, což hlavní vc, se i rozmnožují. Znám-li vše, co podporuje

vzrst tchto bytostí, dovedu pibližn stanoviti pomcky k jich potlaení.

Ze tuto závrku musilo dosti znané studium pedcházeti, jest samo-

zejmo. Bylo nutno oznaiti nejen rzné mikroby jako pvodce té které

choroby, nýbrž i zjistiti, za jakých podmínek, kterými cestami vnikají

do tla našeho, jaké zmny v nm spsobují, kterak opt tlo naše

opouštjí a jaké okolnosti pispívají k jich existenci mimo organis-

mus lidský. Z tchto zkušeností ne poslední bylo, že bakterie okázaly

se býti elementy by i nejníže postavenými a co nejjednodušeji uspoá-
danými, pece však bytostmi ústrojnými, živoucími, podobnými jiným

útvarm bunným, tkán lidské skládajícím. Faktum toto vedlo k po-

užití jednoho prostedku k rozrušení jich tliska.

Pozorujme jen jisté kom))inace. Vím-li, že kyselina neb žíravina

jakási dovede látku organickou zniiti, sluujíc se s ní v chemickou

skupinu jednorodou, jak tomu jest u tkáni tla našeho, musím též ped-
pokládati, že se tak stane i na tle mikrob, svým složením jim pí-

buzných. Skuten dostailo nepatrné množství té které látky shora

uvedené, jichž niící úinek na tlo naše již dávno byl znám, aby pi-

dáno k výživné tekutin, v níž mikroby bujely, ihned nejen vzrst, ale

i život jejich na dobro zastavilo. Pokusy ty, jež inny ovšem zprvu

pouze mimo tlo lidské, mly pece dosah veliký ; vedly k objevení

látek antibakterielních, mikroby rozrušujících, jichž v brzku objevena

ada nepehledná. Vyberme jen nkteré z nich a pozorujme, jak mocny

tyto prostedky antibakterielní jsou. Ku p. : sublimát dovede v rozední
1 : 1,600.000 omeziti zejm vzrst mikrob, ale již v roztoku 1 : 300.000

nií naprosto veškerý životjejich, kterýžto úinek má kyselina karbo-

lová teprve v roztoku 1 : 850, borová 1 : 800 a alkohol 1 : 12"5. Ale nejen

tyto látky, nýbrž i tekutiny jiné a pedmty pevné a to i takové, jež

existenci bakterií pipouštjí, dovedou rovnž zhoubn na n psobiti,

když pivedeny byly v jiný stav, než jaký tmto jest prospšný, na p.

:

ve vyšší neb nižší stupe teploty. Tak zmírá vtšina mikrob, je-li sídlo

jich zaháto do bodu varu aneb vydáno bodu mrazu. Nkteré bakterie

však jsou tak tvrdošíjné, hlavn pokud se jich zárodk ili spor týe,

že ku p. : pro spory bacilla anthracis (snti slezinné) teplota 130*^ C
jest ješt neškodná, a na druhé stran mráz — 110^ C ješt je ne-

usmrcuje,*a jsou ihned vzrstu scliopny, jakmile roztají. Pi tom jest samo-

zejmo, že shora uvedené antibakterielní roztoky zahátý neb ve varu

se nalézající tím spíše mikroby nií — , spojují se zde dva momenty:

chemický a fysikální dohromady ve svém psobení. A pokud horka se

týe, vykonává opt vlhké teplo zhoubnjší úinky než suché, proudící

rychlejší než stálé, tak že proud peliátých par je nejzhoubnjší.

Obrame nyní zrak svj k tomu, které odvtví lékaství ze zkuše-

ností tchto hlavn tží. Jest to pedn celá hygiena se svými dmysl-
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uými methodami profylaktickými a zízeními desinfekními, jimiž stará

se pímo, aby mikrob, spsobující jistou chorobu, nemohl najíti píznivé

pdy výživné mimo tlo lidské, aneb, aby jednou již ústrojí naše infi-

kovav, byl znien ihned, jakmile tlo naše opustí a nemohl optnou
nákazu zpsobovati u lidí jiných. K tomu smuje zdravotní zaízení

záchod, kanál, píbytk vbec a nemocnic zvlášt, zavedení oddlené

zdravé vody pitné, jímž podailo se ku p. : v Mnichov stálou díve
epidemii tyfu takka k úplnému zániku pivoditi. K tomu smruje i úsilí

desinfekní celého okolí nemocného. Vdouce, že stolice cholerové, tyfosní

neb dyseuterické nosí v sob Jdavní nákazu pro celé okolí pacienta,

snažíme se zárodky tchto chorob — mikroby samy — ve výmtech
nemocných desinfekním prostedkem zniiti, aby jich další rozšiování

a rozmnožování se nedlo. Proto necháváme také chrchle vbec a tuber-

kulosní zvlášt odkašlávati do misek naplnných roztokem desinfekním,

jímž zniíme všechny bacilly a nedovolíme, aby vyschnouce byly vzduchem

opt roznášeny a u jiných lidí chorobu opt vyvolávaly. Jen tak jest možno,

ohraniiti roztroušené pípady epidemických nemocí na nepatrné okrsky,

jak v posledních letech u cholery se ukázalo, kdy jindy celé mory na

výbuch takových pípad následovaly, hubíce tisíce lidí a niíce celé krajiny.

K tomuto ochrannému zaízení náleží vším právem i pálení všech

mén cenných pedmt, s nimiž nemocný, infekní nemocí stížený, do

styku pišel, a spalování mrtvol lidí, chorobami takovými skláceuých,

kdy s tlem lidským znieno v krátkém ase ohromné množství mikrob,

pivodivších jeho pád.

Ale nejen zdravotnictví veejné, i lékaství výkonné samo do-

vedlo z tchto zkušeností tžiti. Prvních vavín zmocnila se chirurgie

a lékaství operativní vbec. Bylo to také zcela pochopitelno. Vtšina

chorob sem spadajících odehrává se na povrchu tla neb v jeho pí-

stupných dutinách jsouc hlavn na svém poátku ohraniena na okrsky

pomrn malé. Tu pak pvodci chorob, jež jako pídatné nemoci k pravým

chirurgickým poruchám se družily, vtšinou mikroby hnisání, mohli býti

nejen snadnji odstranni, ale i dalšímu jich množení zabránno, aniž

ostatní organismus jinak utrpl. Kolik jen process hnisavých dovede

dnes chirurgie snížiti na míru nejmenší, kde díve dsné spousty aneb

záhuba organismu samého šla jim v záptí! Kolik jen zlámaných konetin,

komplikovaných s poranním zevním, dnes antiseptikou, tedy niením

mikrob vniklých do ran, zachováno lidstvu, kdy díve z ubožák takovou

pohromou zastižených vesms stávali se mrzáci! Zde poprvé sáhnuto

k prostedkm autibakterielním za úelem vyléení choroby na tle

lidském samém. Zároveií položily látky antiseptické také základ k netuše-

nému, až závratnému vývoji operativního lékaství, kdy chirurg neb operatér

vbec, neboje se žádných vedlejších zhoubných sdružených chorob,

jež jako infekce ran díve výkony nože tém nemožnými inily, rušíce

nejen prbh a zdárný výsledek operací, ale niíce asto i sám život

nemocného, odvažuje se sebe obtížnjších výkonv i co do asu, i co do

námahy a velikosti, moha klidn oekávati slíbený výsledek. Práv jen

tato methoda antisepse, kdy hubíme pimen rozednými roztoky anti-

bakterielními mikroby již do ran vniklé, a asepse, kdy vbec nedovolíme
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vstup mikrobm k ránám a plochám operovaným, chráníce je obvazy,

skládajícími se z látek nasáklých roztoky hoejšími, aneb absolutn istých,

všech mikrob prostých, byla hlavní píinou, že chirurgie dodlala se tak

skvlých výsledkv a takového rozmachu ve svém rozvoji operativním.

Ovšem namítne se, že v tchto pípadech možno dosíci vjléení

aneb nepipustiti vzniku nemoci, ponvadž na dotyné mikroby pímo
mžeme, majíce je takka pohromad na jednom míst, aneb mohouce
zabrániti vstupu jich cestami nám známými neb od nás samých spsobe-

nými do tla lidského, ale jak se tomu má v medicín ostatní,

hlavn vnitní, kdy známe sice mikroby nemoc zpsobující, kdy známe

i processy živobytí jich i látky a okolnosti, jež jsou s to, je zniiti,

avšak pouze na pd výživné, v kulturách, kde asi jsou pomry zcela

jiné, než v organismu našem, s nímž též musíme poítati. Mimo to ani

nevíme, že jistý druh mikrob do lovka práv vnikl, neznáme asto

ani tch cest a asu, kdy invase tato se stala, a když konen nemoc
propukla, jsou již dotyné mikroby po celém tle pacienta rozšíeny.

Zde stojíme náhle ped nemocí hotovou, povšechnou a ne jako díve
jsme líili, místní, ohranienou. Tak nás pekvapují veškeré akutní

infekní nemoci, jako spála, spalniky, zánt plic, neštovice, tyf bišní

i skvrnitý atd. Tu pak interník nalézá pomry zcela jiné než chirurg.

i mže propláchnouti zažívadla tyfem stíženého njakou látkou anti-

septickou, aby tam bacilly tyfosní zniil a zárove organismu neublížil?

A kdyby i to mohl, musil by propláchnouti dýchadla, cévy, zkrátka celé

tlo musilo by býti prosáknuto desinfekním roztokem, požadavek to,

jehož naprosto nelze splniti.

Le ani zde mozek lidský se nezastavil. Vyzkoumáno pi infekních

chorobách akutních, že není nutno, zniiti veškeré mikroby do tla vniklé,

nýbrž že dostaí, zniím-li jich jistou jen ás a uedovolím-li jich zna-
nému rozmnožování

;
již tím organismu chorému velmi odlehím, že spíše

zbylé mikroby udolá, a na tom principu zakládá se antibakterielní
léení nemocí infekních, jediná racionelní cesta k potlaení pí-

iny chorob v tle samém ; teba voliti látky psobivé ve množství ta-

kovém, jež nenií buky organismu samého a v tom smru dlány pokusy

s kalomelem, solemi kyseliny salicylové, salolem, naphtolem atd., jež,

byvše nemocným pijaty, chemicky se rozloží, psobíce nejen v zažíva-

dlech, nýbrž vstebány i v krvi a touto rozneseny, ve všech tkaních,

zasahujíce všude mikroby tam se nalézající. By bych nemoc samu ne-

odstranil, pece píinu její, mikroby, jsem v potu omezil, jich množení

se i)ítrž uinil, a to jest již velká úleva pro organismus. Nejen inten-

sita nemoci samé, i další prbh bude mírnjší, nemocný sám tuto iuvasi

spíše petrvá a zstane ušeten zhoubných nkdy následk, jež choroba

v orgánech po sob zanechává.

K tmto snahám smuje též léení 'abortivní, hlavn u tyfu

stevního užívané, kdy pišedše na prvém poátku choroby, pi nmž
mikroby jsou jaksi ješt na omezeném míst v potu ne i)íliš etném,
snažíme se léky antibakterielními, vasným potlaením píiny nejen inten-

situ, ale i trvání choroby samé proti obvyklému asu znan zmenšiti.

Tchto látek použito hlavn k zabránní tak zvané druhotné infekce, jež
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nejen že pochody hnisavými kalí prbh horenatých nemocí, nýbrž asto
sama pacienta, pvodní chorobu pekonavšího, zmnami v orgánech beztoho

seslabených zhubí, I pihlíží se proto k udržování istoty dutiny ústní,

jíž mikroby druhotné infekce do organismu hlavn vnikají, vyplachováním

a kloktáním slabými roztoky antiseptickými. Tak zmíral díve leckterý

reconvalescent po tyfu hnisavými zánty orgán, podmínnými nedosta-

tenou istotou dutiny ústní, ve které mikroorganismy zántu onoho se

nalézaly, jež mly býti pimeným roztokem desinfekním znieny.

Avšak pouze pi jediné nemoci osvdilo se léení antibakterielní

v plném ideálním svtle, totiž pi malarii i zimnici bahenní. Nemoc
lato, charakterisovaná vystupováním typických záchvat horenatých te-
savek, podmínna jest mikroorganismy, objevenými vlašskými badateli

Cellim a Marchiafavou v podob zvláštních plasmodií ve vnitku tla
ervených krvinek krevních, kde velmi ilé pohyby vykonávajíce jich

barviva krevního, haemoglobinu, se zmocují, ásten v melanin ho pe-
mujíce. Dostaí plné dávky síranu chininového asi 5 hodin ped zá-

chvatem užíti, aby nemoc sama byla na vždy odstranna. Zde psobí
tato látka antibakterielní pímo na píinu nemoci a niíc ji, zbavuje

pacienta v krátce a jist všech obtíží. Tohoto psobivého úinku chininu

pi malarii užilo se k ochránní ped ní u osob, jež náhodou do krajin

zimnicí bahenní stížených picházejí. Nepatrné množství jeho v prvé dob
v krajinách takových užívané pojistí cizince ped jistou nákazou, neb mikro-

organismy ony i kdyby do tla lidského vnikly, najdou v nm již látku p-
sobivou, jež život jich ruší a nedovoluje, aby v tle lidském se zahnízdily.

Pozoruhodným spsobem okázalo se, že díve obvyklé léení chorob

horenatých — k jakým vbec nemoci infekní náležejí — jak se za

starší doby provádlo a z ásti i doposud provádí, jest rovnž antibakte-

rielní. Byla to hlavn methoda potová — diaphoretická, diuretická —
moopudná a exspektoraní, vykašlání povzbuzující, kterou domnívali se

starší lékai, že možno neznámou jim škodlivinu z tla chorého odstra-

niti. Dnes víme, že methodami tmi skutené škodlivé látky z organismu

nemocného se vypuzují, jen že ona škodlivina pijala na se podobu

mikrob, tu kterou nemoc spsobujících, aneb produkt jich živobytí,

rovnž škodlivých, jež jsouce potem, moem neb chrchly na venek pu-

zeny tlu samému ulevují.

Le dmysl lidský nezastavil se pouze na tom, zniiti, seslabiti a

vypuditi mikroby z tla chorého, nýbrž vypátral také, že hlavní zlo, jež

s sebou pinášejí, jest jed, jenž vzniká processy životními mikrob
samých. Tyto jedy, jichž vtšina nalézá se dnes v laboratoích chemik-
fysiolog v krystalky vyhránná, jsou úink velice zhoubných, podobny

jedm pírodním v rostlinstvu nebo plazech tropických se nalézajícím,

zavinujíce bu škodlivé zmny v jednotlivých orgánech, tlu našemu ne-

zbytných, pi jichž nesprávné funkci toto existovati naprosto nemže,
aneb obrny sted nervových, jež dýchání, pohyb srdce a vdomí ovlá-

dají a tím život sám podmiují. Jen úinkem jich možno pochopiti, že

nemocný nkdy jako prudkým jedem otráven v nkolika hodinách zmírá,

cít vkrátce ped tím pouhou nevli, jak tomu bývá u cholery, spály i

neštovic. Vda to, lovk pátral dále a shledal, že dovedu-li tlo svoje po-
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iieuálila na teu který jed pivyknouti, nezhynu po ase, ani kdj-ž smrtící

dávku jedu toho najednou pozím, jak dosvdují pípady moríinismu a

cocaiuismu. Na tom principu asi zakládá se léení infekních nemocí

ochranným pedbžným okováním. Dokázáno totiž, že projdou-li mikroby

jisté choroby postupn tlem zvíecím aneb celou jich adou, zmní se

úinek jich tou mrou, že mžeme konen látkou ze zvíete pokusného

okovati lovka, jenž stává se proti dotyné chorob immunním, to jest,

i kdyby náhodou mikroby oné nemoci do nho vnikly, nezpsobí korre-

spondující onemocnní, jak by tomu jinak bylo. Vidti z toho, že mikroby

prošedše tlem neb adou tl zvíecích postupn tak se zmnily ve své

vlastnosti, že jedovaté produkty jich, ptomainy a toxiny, neuvedou již

lovka do stavu chorobného, nýbrž dodají mu jakési nedotknutelnosti oproti

invasi stejných mikrob ueseslabených ve svém úinku. Tchto resultát

použito smle k vyléení dvou nemocí infekních : vztekliny a tuberku-

losy. Šastné léení prvé choroby, jež dosud nelítostn každého postiže-

ného v hrob sklátila, zstane po vky sloueno s jménem geniálního

Pasteura. On pozoroval, jestliže postupné okoval ze vzteklého psa adu
králík, že intensita jedu vzteklinového vzrstá, kdežto passáží adou
opic tento jed znan se seslabuje. K tmže výsledkm dospl jinou

úvahou ; seznal, že postupným vysušením míchy zvíat vzteklinou oko-
vaných rovnž nabude jedu vzteklinového seslabeného. Tchto svých zku-

šeností použil konen k vyléení lidí vzteklými zvíaty pokousaných.

Ovšem nemoc sama k podobnému léení velmi se hodila již svým pr-
bhem. Pedn vím, že skuten vzteklina na lovka v jistou dobu
kousnutím vzteklého zvíete byla penesena a za druhé uplyne nkolik
týdn, než nemoc s plnou zuivostí propukne, a této pausy mezi vznikem

a výbuchem nemoci použil Pasteur, aby zatím tlo lovka vzteklinou

tri)ícího pipravil okováním postupn silnjší a silnjší látky z pokusných opic

neb králík vzaté na úinky jedu tak strašlivého, jakým se jed vztekli-

nový ukázal. Tou dobou pak, kdy pravý záchvat vztekliny by ml na-

stati, jest organismus pacientv na jed onen již tak pivyklý, že záchvat

se nedostaví, pacient stal se okováním immuním a jest vyléen. U této

choroby docíleno úplného vyléení, pijde-li pacient v as ped vlastním

jejím propuknutím, že však u tuberkulosy pokusy tyto potkaly se zatím

s nezdarem, nikoho nesmí odstrašovati. Leží to také v úpln jiné povaze

nemoci této. O prvém jejím usídlení v tle lidském nemáme ani dosta-

tených vdomostí, a tou dobou, kdy diagnosa tuberkulosy jest jistá, jest

také nemoc sama dosti pokroilá a porušeny ústroje, pokud se anato-

mické stavby týe, velice závažn. Mimo to uvažme též následující : Tém
šest tisíc let historicky známých uplynulo, než vzdlanost lovka pokro-

ila tak, že mohl Koch objeviti píinu tuberkulosy v podob bacilla,

jenž stále pevný a neotesen v ad vratkýcli asto svých kolleg stoji,

a krátkých deset let na to ml již týž duch pyšniti se, že nalezen product

bacill tuberkulosních samých, jímž možno u lovka tuberkulosou již

tri)ícílio dosáhnouti vyléení? i nebylo by to dstojné zakonení 11). stol.,

aby se dosi)l() k léení choroby tak zhoubné jako jest tuberkulosa,

jednolio z nejvtších mor novovku? Le tak daleko ješt nejsme. Krom
toho i pi celé ad infekních nemocí uáhle propukajících, jako siiále,
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cholee, neštovicích, musíme se dosud pidržeti jeu léení symptomatického,

jímž snažíme se, organismus chorobný v boji s nemocí posíliti, by snáze

ji pestáti mohl.

Ale s tím vším se pemýšlející lovk nespokojil. Uvažováno, zda

by nebyto lze, nemám-li vbec proti jisté nemoci léku, zaíditi vc tak,

aby nemoc taková vbec u mne se neobjevila, i kdybych se možnosti

nákazy v šanc vydal. V tomto pípad nechci léiti nemoc, která mne
již zachvátila, nýbrž nechci dovoliti, aby vbec v mém organismu se za-

hnízdila. I dosplo se tím spsobem k ochrannému okování proti nemo-
cem infekním vbec, jehož se však s prospchem užívá pouze u neštovic,

které v zemích, kde okování a peokování státem jest u každého jedno-

tlivce vynuceno, tém vymizely, díve celé mory zavinujíce. Rovnž i pi
této method hrubý empirismus slavil díve triumfy, nežli neštovice jako

infekní onemocnní mykotické se ukázaly, a nežli se o toxinech mikrobv
a jejich úinku na tkán tlesné co vdti mohlo. Bylo starou zkuše-

ností, že kdo jednou šastn neštovice pestál, stal se proti novému jimi

onemocnní chránným. Z toho bylo patrno, že jeho organismus pi
prvním onemocnní, náhodou šastn pestálém, doznal takové zmny ve

svém složení, že i když zárodky neštovic znovu do nho vnikly, již

úinek jich se nedostavil t. j. stal se proti chorob samé immuním.*)

Tato immunita podmínna jest bu retencí jedovatých produkt mikrob
neštoviných, tak že organismus na jed onen jest již do jistého stupn
zvyklý a nereaguje na vbec neb velice slab, aneb vyerpáním pdy
výživné v tle našem t. j. pi prvém svém objevení spotebovaly mikroby

z tla našeho jisté látky ku svému živobytí, a druhá pípadná jich iuvase

nenalézajíc vbec látek tchto aneb jen v míe velmi skrovné, nemohouc
se tudíž ujati, zachází a nemoc sama se neopakuje neb vystupuje jen ve

tvaru velice mírném. To by bylo vysvtlení immuuity cestou chemickou,

avšak zdá se, že i živoucím elementm bunným v orgánech samých

dlužno píinu její na vrub klásti. Jedna theorie obrátila se k bílým

krvenkám, o nichž známo, že s mikroby choroboplodnými boje podnikají,

a prohlásila, že pi první nemoci bílé krvenky nabyly takového výcviku,

schopnosti a energie ve specifické své vlastnosti odbojné, že s novou

invasí choroby jsou snáze hotovy a nemoc tak zapudí; druhá theorie

však hledala píinu immunity v bukách orgán vbec, i eklo se, že

buky tyto odpovídají na produkci jedu bakterielního vytváením jedu

elícího proti bakteriím samým, niícího jeho úinek, a immunita že záleží

práv ve vytváení tohoto protibakterielního jedu, jenž bukám tlesných

tkaní škodlivým není. A již tomu jest jakkoliv, pro praktickou stránku

bylo nutno, onu látku nalézti, kterou bych lovka uinil immuním i
chránným proti neštovicím, aniž by díve sám neštovice prodlati musil.

Tu pak anglický ranléka Jenner již r. 1798. sdlil jiné zkušenosti.

Upozornil na to, že jeho krajané, aby se ochránili ped neštovicemi,

okovali se látkou, vzatou z neštoviek, asto na vemen krav neb telat

se jevících, a že skuten pak proti neštovicím chránnými se stali práv
tak, jako ti, kdož je již jednou pestáli.

*) V této vci se mínní lékaských autorit siln rozcházejí. Eed.
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Záhy staly se tyto objevy populárními, využito jich i jiude, a tak

vzniklo ochranné okování proti neštovicím, vaccinace, látkou, vzatou

z neštoviek i vacciny kravské. Považovánj^ neštoviky kravské za

jakousi odrdu neštovic pravých lidských a skuten : okována-li z neštovic

tchto kráva, vyvinula se u ní pouze vaccina, místní neštovice, a okovány-li

z této dti, nevypukly u nich neštovice pravé, nýbrž podobn místní

neštoviky, pi emž immunita proti pravým neštovicím rovnž nastala.

Tak píbuznou nemocí aneb odrdou její podailo se ochrániti lovka
proti chorob tak hrzné, jakou neštovice se jeví, aniž by organismus

lidský pi pochodu okování jakékoliv újmy utrpl.*) Pokusy na podkladu

tchto úvah podniknuté pi jiných infekních nemocech, hlavn u žluté

zimnice a cholery asiatské setkaly se dosud s nezdarem, a nutno dále

v tomto smru pracovati. — —

•

Konen budiž vzpomenuto i snahy, využíti rzných úink bakterií

ku vyléení nemocí mykotických, vedoucí k založení nejmladšího spsobu
léení, totiž bakteriotherapie. Bylo použito antagonismu jednotlivých

druh bakterií ku vzájemnému jich zniení. Dokázán tento antagonismus

mezi mikrobem rže— streptococcem erisypelu— a mikrobem uhláku —
bacillem anthracis ; mezi bacillem anthraxu a bacillem prodigiosus atd.,

a tohoto antagonismu bakterií v ohledu therapeutickém hledl první

prakticky použíti Cantani. Pozoroval, že jistý druh bacilla Imilobného,

jejž pojmenoval: „bakterium termo", dovede v kulturách zastaviti vzrst

bacill tuberkulosních, a myslil, že totéž stane se i v tle lidském

živém. Dal proto iuhalovati lovku tuberkulosou trpícímu kultury tohoto

bacilla Imilobného, le nedodélal se žádného úspchu. Razil však tmito
svými pokusy dráhu novému smru v ochranném léení nemocí infekních.

Doposud zstávají úvahy a snahy tyto pouhými problémy, k jejichž

rozluštní usilovná innost všeho lidstva by mla smovati. Hlavn
lékaství vnitní má tu ped sebou úlohu ohromnou. Ale jak velikými

kroky lékaská vda pokrauje, ukazuje pohled do nedaleké ješt mi-

nulosti. Teba na píklad jen citovati veejného professora a doktora

umní lékaského na universit v Královci Woyta, jenž ve svém Gazo-

phylacium medicophysicum, r. 1737.. vydaném, rg,dí, aby pi horenaté
nemoci povšena byla na šij pacienta páska papíru, na nmž slovo magické

a kabalistické „abracadabra" má tímto spsobem býti napsáno:

abracadabra
a b r a c a d a b r

a b r a c a d a b

a b r a c a d a

a I) r a c a d

a b r a c a

a b r a c

a b r a

a b r

a b

a

*) I v tuto urité otázce je mezi autoritami vážný spor. Red.
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Za pravdou.

Román, Napsal Josef Laichter.

ást I.

Pro mne, pro mnohé nás snad všechny platí

:

sursum

!

Jediné lovk, snažící se poznati sebe sama,
dovede prohloubiti si život a svt, jenž jej ob-
klopuje. Bývá to asto nepíjemné, zabývati se
sebou samým — ale nevdéné to není.

I.

Úryvek ze soukromého listu.

jednom moderním dom v hoejší ásti Václavského

námstí odbýval se ples. Dm náležel staviteli Hru-
bému, jehož jméno zvun ozývalo se v eských
kruzích — již proto, že stavitel patil k nejpednjším
pražským bohám. Pocházeje z venkova, z nepatrného

mlýna, vasnou podnikavostí záhy nahromadil znané
jmní, takže nyní ml v Praze nkolik dom a na

Jaromsku v Rokytce pkný dvorec, v kterém trávíval léto s etnou

svou rodinou.

Stavitel Hrubý byl pán vysoké, statné postavy a energického, hustým

plnovousem obrostlého oblieje, v nmž pes ostré, mrané rysy spoí-

valo cosi dobrého a mírného, Mél podobu eského venkovana, odného
módními, po pražsku stiženými šaty. V lecems zdál se na pohled

svobodomyslný, ale veejn a styky svými hlásil se ke konservativcm. Již

svou ženitbou pipoután byl k siln konservativním kruhm, jsa švakrem

universitního profesora Plaka, známého zpáteníka. Ovšem svobodomyslnost

stavitelova zstávala na povrchu, jevíc se hlavn jen v náboženském indi-

ferentismu a koketování s nkterými liberálními hesly.

Z dtí nejstarším byl Jenda, sedmnáctiletý oktaván akademického

gymnasia, a pak Otylka, rozvíjející se, ne zcela patnáctileté dvátko.
Jenda byl silný hoch, širokých prsou i hmotného, zdravého tla.

Nezapel svého otce. Obliej ml jemné rysy, záil otevenou pímostí,

srdeností a vzácnou ušlechtilostí. Hluboce založená radost dívala se

z jeho jasn modrých oí, njaký stále živený vznt a vroucí nadšení.

Málokdy se usmíval, rád halil se ve vážnost. Jeho vážností prokmitalo

však ješt cosi dtského jako u dívky, která již není díttem, ale také

ne dosud slenou. Klopýtal asto a to inilo ho roztomilým.

Jenda byl pokrokáem. K onomu hnutí se hlásil, které nejprve bez

jména a pak pod jménem pokrokáství od njaké doby poalo se šíit

v eské mládeži. Sblížil se s ruchem již déle než ped rokem. Tenkráte,

septimánem jsa, etl nehezkou zprávu v studentském list o svém strýci

Plakovi. Náhodou zpráva dostala se mu do ruky, nebo doma se o ní

mluvilo. Ale na Jendu, jenž vytušil v ní pravdu, uinila hluboký dojem.
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Poprvé rozbesklo se mu jasnji v hlav a rázem chytil se toho, v em
rozpoznal pímou, ideální cestu života.

Od té chvíle zaujat byl proti strýci, poal ítati studentské listy,

seznamoval se s myšlenkami, o jakých ped tím nikdy neslýchal. V aso-
pise horovalo se pro pravdu, pro mravní istotu, pro sociální otázku,

pro ženskou otázku a pro celou adu moderních ideí. Píval nových,

neznámých dosud hesel shrnul se tu pravou zátopou na Jendovu mladou
duši, v pozadí prrvou ukazuje mu nový svt a nové uspoádání lidské

spolenosti. Jenda byl uchvácen a ponvadž byl ješt píliš mlád, než

aby se moil analysami, ponvadž ml ješt svižné nohy a zdálo se mu,

že zcela lehce mže skoit pes plot — tam do druhého zjevivšího se

mu svta, chopil se mee jako svatý Jií, chtje hyde starého, ohavného

života utít hlavu. Uinil ze sebe hrdinu, jemuž všechny plány a ideály

byly snadný a uskutenitelný. Hned úzce se spátelil se všemi mladými
lidmi, stojícími v ele novému ruchu a sám poal se obírat nejvážnj-

šími otázkami. Byla to více hra doposud, milá a na pohled krásná hra,

pi níž Jenda byl pln svatých pedsevzetí, vroucího vznícení a touhy po
náprav. A pro tuto touhu po náprav, která nejvíce v mravním smru
u nho se jevila, iníc z nho ádného mladíka, byl skutenou pýchou

otcovou. Jen v matince vzbuzoval asem obavy, aby nezabedl do vý-

stedností. Byla z bohatých, pražských kruh a již tím tžko pístupna

novým myšlénkám. Ale i nad to jako každá žena ráda zstávala pi
starém, lekajíc se následk z nezvyklých obrat.

Otylka, nejstarší dcerka stavitelova, byla žakou vyšší díví školy.

Ale mla i domácí francouzskou uitelku a do známého hudebního ústavu

chodila se uit he na piano a zpvu. Nebyla krásná, ale roztomilá a

pvabná. Mla plavé, hebounké vlasy, chrpové modré oi, kulatý, plný

obliej zdravé barvy a tupý nosíek, malinko (ale zcela malinko) pod-

hrnutý. Nevyrostla ješt z dtských stevík, nicmén již nyní byla na

ekání, co pijde, až stane se dorostlou slenou. Svt, v nmž se po-

hybovala, ukazoval jí, kam se pachtit. Vyrsti v dámu obratného spole-

enského tonu, hledat formy, zevnjšek, nikoli nitro : to byla škola, která

ji vedla. Nebyla sice naprosto všední, zápasilo v ní leckdy nco hlubšího

a lepšího, le jen jako spšn peletujícím zákmitem. A tak více než

trnáctiletá, ale ješt ne patnáctiletá, byla již vskutku trochu koketkou.

Vlastn však neinila nic jiného, než co iní všechny dívinky podobných

spoleností — dívinky, mající ped sebou rozvíjející se dráhu, jaro ži-

vota, kdy poíná se chodit do ples, žertovat s mladými lidmi a pomalu

myslit na vdavky.

Po Otylce byl nejstarším chlapcem tináctiletý Venouš, hošík velmi

drobného tla, ale živého vzezení. Byl kvartanem a úpln pod vlivem

Jendovým. Pak byli ješt dv dti, osmiletý Oldich a šestiletá Libuše,

svené dozoru domácího uitele ermáka, lovka více z milosti vydržo-

vaného v dom. Byl to syn dvorského šafáe stavitelova, nedostudovaný

právník, živící se až dosud uitelováním, písaením po advokátních kance-

láích a konen nyní informatorstvím dtí stavitelových.

Domácnost stavitele Hrubého byla skvlá. Vedl se, jak se íká, ve-

liký dm. Stavitel ani tak toho nedbal, ale jeho paní ráda raíil:i do

7
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vysoká. Mla nkolik služek, také hezounkou, mladou panskou, Cílku,

a nechybl ani premovaný koí, který vozíval pány v ekvipáži. Celé prvé

patro bylo zaízeno pro rodinu. Všude visely lustry, všude byly tžké

koberce a drahý nábytek, jejž paní Hrubá ráda asto vymovala.

I vstup do domu byl skvlý, jak bývá v nových, bohat zaízených

domech.

II.

Tam tedy odbýval se domácí ples. Již o sedmé hodin z veera

byla celá ada pokoj prvého patra osvtlena a tou dobou prázdnými

salony procházel se sám a sám asi ticítiletý, vypasený lovk, upjatý

v dosti ošumlou amaru a zhusta zabíhající k buffetu. Byl to uitel

ermák. Nahlížel asto pozorn do dveí, uinil vždy rázný, prudký

pohyb rukou, pak druhý k ústm a již dvma dlouhými kroky octl se

v protjším rohu pokoje, kde obrácen obliejem ke zdi s nápadnou

rychlostí ometal šátkem ústa i amaru.

Po sedmé hodin objevil se u ermáka v bulfetu pianista objednaný

na noní zábavu ke klavíru. A záhy za ním vešel do pokoj stavitel

Hrubý s Jendou a Venoušem.

Stavitel vstoupil tžkým kolébavým krokem. Byl odn plesovým,

piléhavým šatem a také Jenda byl v amae a lakýrkách. Venouš ml
ješt krátké sametové spodky, sametovou blusu a vysoké, na knoflíky

pepínací botky.

Když nyní vstoupili do salonu, Venouš velmi živ vyprávl otci

o aífée, kterou prý ml odpldne ve škole. Nikdy nic rozkošnjšího

že nezažil.

„Tatínku, až ti celou historii vypovím, sám neupeš, že jsem jednal

karaktern. Tak svého pesvdení každý hájit nedovede."

„A — a — máte v sob všichni píliš horkou krev!" mrzut
perušil stavitel chlapce, díve než dostal se do proudu. „Mladého lo-

vka zdobí pedevším úcta a poslušnost."

„Ale jen po jistou mez!" namítal Venouš, kre rameny.

Zatím již, prošedše salony, vkroili do buffetu. Zde vyouhlý pianista

s tenkými nohami a dlouhými vlasy ihned vyskoil se sedadla a vysekl

všem hlubokou poklonu. Stavitel podkoval hmotným zabruením, sáhl

po kousku jazyka a ubíral se s chlapci ke dveím ložnice, z níž bylo

slyšet zvuky ženských hlas. Pootevel dvée a nahlížeje do vnit otázal

se, bude-li tam již plesovým pípravám a strojení konec.

„Co pak si myslíš, tatínku?" ozval se veselý hlásek a do salonu

vbha dívinka v krátkých, bílých krajkových šatech, ozdobených ržemi

a konvalinkami. Vše oživilo se roztomilým jejím zjevem. Podobala se

onm zlatovláskám, onm pkným, milým obrázkm, jaké nkdy vídati

v illustrováných pohádkách. Byla to Otylka.

„Podívej, tatínku," radostn zvolala, „jsem v celé nádhee! A ma-

tince jen ješt kvtiny —

"

Otjlka koketn otoila se ped zicadlem a uinila nkolik taneních

pohyb. Venouš rychle za ní pibhl, ale ona úzkostliv se prohnula.



Za pravdou. 97

„Co si to myslíš? Suad bys mne nechtl pomakat anebo rozcuchat

mi vlasy?"

A odbhnuvši k staviteli, postavila se na špiky, zvedla k jeho

oblieji malou ruku s kyticí. „Tatínku, ty si smíš pivont. Ach, jak

jsem dnes veselá!"

Bjl to první ples, jenž odbýval se v dom a jejž mela zažiti. Té
zimy poala chodit k Linkoví do taneních hodin a nyní na sklonku

saisouy uspoádali jí domácí tanení zábavu, k níž pozváni byli známí

rodiny a pak její známí od Linka. Proto bjla plna radosti a jako ptáe
jen mihnuvši se salony pelétla do buffetu. Zde pianista hluboce se

uklonil a domácí uitel ermák napáhl ruce, jakoby ji chtl uchopiti

k tanci, i)i emž se objevilo, že má amaru pod paždí rozpáranou.

Otylka uleknuta rychle couvla a prstem ukázala na rozpáranou amaru.
ermák chvatn vsáhl pod levé paždí, nahmatal podezelý otvor a

víc jako pro sebe povzdechl: „No, ty vlasti má, to je pkná mizérie!"

Do salon zatím vkroila již paní stavitelka Hrubá, obleená v helio-

troi)ové, tžké hedvábné šaty s obrovskou vlekou. Byla to nevelká, ješt

dosti svží, ale tlnatá dáma. Také ona nejprve odebrala se k zrcadlu,

pozorn prohlížejíc svou toiletu.

Ale pojednou ozvaly se na schodech kroky. Paní Hrubá, pokynuvši

spšn Otyle e a shrnuvši vleku svých skvostných šat, s úsmvem hosti-

telky odebrala se ke vchodu. Le pišedší host nevzbudil mnoho pozor-

nosti. Byl to píruí stavitelv. Stavitel podal mu ruku a píruí uchýlil

se do buffetu, kde rozpedl rozmluvu s ermákem.
Nicmén brzy pak již poali se sjíždti a picházeti hosté. Nejprve

dostavil se z druhého poschodí pensionovaný místodržitelský rada se svou

panikou. Byl to zvláštní párek : on takka sedmdesátiletý, sklonný
staeek, s vnekem bílých vous pod bradou, ona o ticet let mladší,

o hlavu vyšší, v oblieji do íialova namazaná a napudrovaná. Nesla se

z pímá, byla ješt plna života. Na pátý rok ekala, že podzim nebo

jaro milého staeka sklátí, ale nikdo si nemže poruit. Lékai ji t-
šili, že ješt nkolik rok mže to tak potrvat.

Pak pijelo a pišlo nkolik mladých pán a nkolik rodin se

trnácti-, patnáctiletými dvátky, která líbala se s Otylkou.

Zvláštní pozornost vzbudily hlavn dv rodiny : rodina advokáta

Mareše, správního rady nkolika bank, lena nkolika družstev a vbec
známé osobnosti ve veejném život, a pak rodina švakra stavitelova,

universitního profesora Plaka.

Rodina advokáta Mareše skládala se ze tí osob. Do pedsín vstou-

pila skvlá pražská dáma v nádherných šatech. Vleku pidržovala rukou

a za ní šikmo a o pekot vehnal se elastický, mladý tvor s velmi bledou,

nevyspalou pletí a se sklíkem na oku. Malá, ponkud nepatrná postava

staršího šedovlasého pána s dlouhou prokvetalou kozí bradou a s ádovou
stužkou na fraku (patrn byla to hlava rodiny) ztrácela se z poátku
v pozadí. Ba, jakoby vše ustupovalo s cesty onomu mladému tvoru, jenž

vehuav se do salonu, u vchodu dvakráte za sebou rychle se sklonil,

tak hluboce a tak pružn, žo pipadalo, jakoby v pli nkdo jej peízl.

i'i prvé poklon i)olíbil ruku domácí paui, pi druhé Otylce, s kterou

7*
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pak ihned dal se do rozmluvy. Elegantním pohybem shodil souasné
sklíko, pimhouil oko a mluv zevloval pes Otylino rám po salon.

Otylka držela na ústech složený vjí a nakloujíc ponkud zpt hlavu

patila do jeho oblieje. Ráda chovala se po dorostlých. Mladý doktor

Mareš velmi spšn svým lenivým hlasem nco jí vyprávl. Vyprávl,

poklepával na kolen klakem, jen zídka však zrakem utkvívaje na její

tvái. Zdálo se, že mluví do vzduchu. Ale pojednou Otylka pleskla jej

vjíem pes ruku, mladý pán se rozesmál, sklonil se nevyspalým obli-

ejem až k její ústm, podal jí rám, nasadil sklíko na oko a prošel

salonem.

A tu vešla rodina universitního profesora Plaka. Profesor Plaek
pijel s chotí, šestnáctiletou dcerou Adélou a mladým hochem, gymna-

sisto"u. Byl vlastn již po druhé ženat a práv druhé manželství uvedlo

jej v píbuzenský pomr k rodin stavitelov. Z prvého manželství z-
stala mu dcera, kterou pivezl na ples, z druhého ml jedenáctiletého

hocha Richarda a malé, ptileté dvátko.
Profesor Plaek byl vysoké i dosti silné postavy a akoli již ti-

ašedesátiletý, pohyboval se posud svže, mladicky a jako pravý grand

seér. Na prvý pohled dalo se poznati, že starý pán je parádníkem.

Krásný jeho, úpln bílý plnovous, jenž nikdy nebýval pošpinn, stíbrnou

istotou harmonoval s bezvadn vyžehlenou náprsenkou a s bílou pikovou

vestou, kterou tak rád nosíval. Toho asu v plném kvtu byla móda
širokých, sežehlených spodek a tak objevil se v tom širokokalhotovém

ústroji, veda na lokti zavšenou svou paniku, pknou, bohat odnou,
ne více než ptaticítiletou dámu, která málem mohla býti jeho dcerou.

Svže a z pímá prošel od vchodu do druhého salonu, tam, kam ped
ním zamíil advokát Mareš, chvátající nyní s úklonami v ústrety.

r ni.

Záhy poalo se taniti. Bylo pítomno mnoho mladých doktor
i student s prvým, sotva vyrážejícím chmýím pod nosem. Ti všichni

tanili o pekot, co starší spolenost bavila se hovorem a zákuskami,

jež nabízel buífet. Stavitel i domácí paní obcházeli své hosti, vymujíce
dle poteby tu a onde nkolik slov. Všude bylo velmi živo.

Otylka tanila, bavila se jako velká dáma. Stále majíc adu pán
kolem sebe, dovedla si poínat nerozpait a nenucené ve stedu svých

kavalír. Zvlášt mladý Mareš vnoval jí nápadnou pozornost, nebo mamá
doma zhusta mu nadhazovala, kde bude mt jedenkráte hledat svou ne-

vstu. Šoupal vedle ní nohama, naklánl se blizounko k jejímu oblieji

a všechny jeho pohyby byly prudké a nenadálé. Ovíval se hedvábným
šátkem.

Také jakýsi mladý právník Koldínský, syn soudního rady z Hradce

Králové, znající se s rodinou Hrubých od Plak a pak z taneních

hodin, úzkostliv hledl si Otyliny spolenosti. Byl to elegantní jinoch,

ale jevil pedasnou, strojenou vážnost v nápadn bezbarvém oblieji,

jehož jemnou, takoka prsvitnou pletí pronikaly modravé žilky. Vlažná,

sebevdomá dstojnost tkvla v jeho oích, dívajících se skly, zasazenými
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do obrouek zlatého skipce. V jeho žilách kolovala úednická krev.

Otec, dd i strýcové byli vynikajícími úedníky, jeden dokonce znám

v širších právnických kruzích svým pojednáním o trestních theoriích.

Mladý student ml tedy vysoké vzory ped sebou. Ale teprve letos, kdy

vstoupil na universitu, pochopil, co znamená pocházet z takové rodiny.

Na gymnasiu nebývalo v nm nijaké rodinné hrdosti, neznal celkem svých

pátel t. j. neml alespo pojmu o dosahu a významu podobného úed-
nického ovzduší. Pohyboval se ve škole, mezi spolužáky a víc jejich vlivu

podléhal. Zde však, sotva vstoupil na fakultu, s rzných stran hrnuly

se otázky: „Jste vy snad synem pana vrchního rady Koldínského? Vídeský
pan dvorní rada Koldínský je snad vaším píbuzným?" Zvlášt profesoi

se tázávali, u nichž již pouhým jménem byl dobe zapsán. Pívtiv se

usmívali a Koldínský hoel nadšením, aby se zalíbil.

Ale tu v domácím plese, po boku Otylin asto upadal do rozpak,
ztráceje souvislost pedmtu, o nmž se mluvilo. Otylka chyte se ho

nkolikráte ptala, co se s ním dje a zda-li se snad do nkoho zamiloval.

Ostatn dobe sama vdla o každém, kdo ji ml rád. Uvykla již od

pti let, líbiti se kde komu. Pamatovala se, že v mstském parku tahala

ješt pannu za sebou, když již leckterý pán se na ni usmvav zadíval

a ekl, jaké je to hezounké, ilé dvátko. Pak chodila do školy, jezdívala

v tramvaji a mladí mužští asto upeli na ni zálibný zrak. Nyní co vy-

rostla, nejednou se jí piházelo, že njaký student sledoval ji po ulici

a ona i z okna prvého patra ješt vídala, jak nezvaný milovník stojí

a stojí a rozhlíží se kolem. Ale pi všem tom se tázávala, pro i sama
také se nezamiluje — — pro ona ne?

Koldínský se jí vlastn valn nelíbil. Byl v erném fráku a na-

esaný, takka ulízaný pomádou. I šat zdál se na nm studen vážný

a dstojný. Klak stále makal na hrudi, jakoby se jím chtl chrániti.

Otylka ráda se po nm tváila, nápodobujíc jeho pedasnou prkennost.

Nicmén dráždila jej, lákala.

„Jaké je to tajemství, které mi chcete svit?" tveraiv tázala

se ho jedné chvíle pi promenád.

„Není to vlastn tajemství," mrkal Koldínský oima pod skipcem, jejž

v rozpacích pošupoval. „Já myslím, že víte a tušíte, co vám chci svit."
„Jak pak bych — vy jste podivný ! Jak pak bych, mj Bože, vdla?"
„Jedná se "

„O co?"

„Jedná se vlastn o pravou píinu, pro kterou jsem chodil do

hodin k Linkoví."

- „O pravou píinu, pro kterou jste chodil ?" upela- niii.

Otylka oi s naivním, ale pec jen chytrým údivem.

„Ano, o pravou píinu. Já jsem pravdomluvný."

„Co pak vám nevím?"
Koldínský se zardl. A pak pimhouiv oi, jakoby slep chtl se

vrhnout do ohn, pronesl náhle trhaným hlasem:

„K vli vám jsem chodil."

„K vli mn? K vli " podivila se Otylka. „A pro?
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Povzte!" pronesla drazu, zacukuuvši svou ržovou, buclatou paží

o jeho loket.

Koldínský takka se zajikl pedasnou radostí. Bledá ple jeho

lící se zbarvila, celý salon se s ním zatoil.

„Víte," vyrazil ze sebe, „mám vás rád. Máte mne také ráda?"

Otylka velmi zvážnla. Zadívala se na špiky svých malých nožek,

zapadla v myšlénky. Zdálo se, že tžce pemítá, jakou dáti odpov.
Konen zvedla dležit oi a upela je na Koldínského, jenž byl opt
bledý. Vností trval mu okamžik, než Otylka odpovdla.

^Máte mne tedy rád " pronesla ponkud smutn, „a pejete

si vdt, mám-li také já vás ráda "

V Koldínském cosi se vzpínalo z útrob nahoru a sevelo mu hru.
„Mám-li vás také ráda?" optovala Otylka. „Povím vám pravdu.

Mám vás trochu ráda, ale jen jako pítele. Lásku, na kterou myslíte,

vám vnovat nemohu. Nabízím vám však a vnuji — — — pátelství.

Chcete? Pijmete mé pátelství?"

Koldínského rty stáhly se v smutný výraz. „Pátelství?" tup op-
toval v duchu. „Co je to pátelství?"

Otylka znovu položila svou otázku a Koldínský teprve nyní odpovdl.
„Pátelství za lásku?" pronesl trpce. „Pro ne lásku? Je nkdo

již tak šastným, že získal vaše srdce?"

„Nikdo!" ekla Otylka s nauenou vážností. „A také pro nikoho

asi nebylo by to štstím."

„Vy zapíráte — —

"

„Nezapírám. Vždy jsem vám nabídla pátelství a jako pítelkyn
bych se svila."

„Pátelství?" optoval si znovu Koldínský. „Ach, ne, vy se ješt

smjete !"

V tom ozvalo se piano a oba uchváceni byli tancem.

Za krátko potom procházela se Otylka s Marešem, s nímž dostala

se do stejné rozmluvy.

„Opravdu tedy nebavívala jste se v taneních hodinách?" ptal se

elastický pán. „Vy tedy nerada mluvíváte s mladými studenty, jací chodí-

vají k Linkoví?"

Otylka pokrila jen rameny, lehounce se usmála. A zamlené zna-

menalo víc, než co by byla povdla.

„Do nikoho jste se tedy nezamilovala ? A pece v taneních hodinách

obyejn utkávají se prvé lásky," významn ekl Mareš, poklepávaje

sklíkem na prsty.

„Vždy já ani nevím, co je to láska?" koketn zasmála se Otylka.

„Vy že nevíte?"

„Nevím, opravdu nevím. Vy víte? Povzte mi, co pak je to?"

„Nuže, co nelze deíinovat!" dležit ekl Mareš. „Musí se to cítit."

„Cítit?" vážn opakovala Otylka. „A jak vy tedy cítíte?"

„Co — já jest-li cítím?" otevel ústa Mareš, vkládaje sklíko

na oko a dívaje se pozorn na Otylku, aby vnikl hloub.

„Nedívejte se tak na mne — — ale eknte, jest-li cítíte?"
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„Pak-li jsem nikdy necítil, nyní cítím." Bylo to proneseno dost

vele. Oi Marešovy nespouštly se s Otylky.

„A je to pkné, když cítíte?"

„Ach, vy jste chytrá, píliš chytrá na svj vk," sentimentáln po-

vzdechl Mareš. „Vite, že si mne dobíráte? Vy ke mn nic — — víte

tak velejšího necítíte?"

„Já?" otázala se Otylka s upímným smíchem.

I tu práv ozvalo se piano a oba dali se do tance.

IV.

Jenda také tanil, ale ponvadž pokroková strana valn tanci ne-

pála, ujišoval každou z dam, že vlastn taní proti svému vnitnímu
pesvdení.

Jedna dívenka, družka Otylina, zalíbila se mu, protože velmi po-

zorn a s obdivem naslouchala všemu, co jí vykládal. Byla drobounká,

útlá, milá, nebohatá. Chtla být rovnž již dorostlou, bj^la i o nco
starší než Otylka, ale vše na ní bylo dtštjší. V malých ušních lalo-

cích houpaly se veliké, hadovité obrouky, jež jí roztomile slušely. Na
mkkém krku leskla se šrka perel. Otec její byl profesorem vyšší

díví školy a uitelem Otyliuým. Jmenovala se Blaženka.

Jenda brzy se s ní shodl. Blaženka vila mu jako svatému písmu.

Nadchl ji. Na lících zapálily se jí drobounké rže, hndá, živá oka
záila radostným vzntem.

„Mn se to hnusí," pravil jí Jenda, stahuje písn oboí, „hnusí se

mi tanec. Rozvažte si, co je to! Jen pohlete, když se tak kolem vás

kepí — co si máte myslit? Všichni tady se mi hnusí, jen vy se mi
líbíte. Vy jste docela jinaí, než každá z tch dam!"

A pak celou noc Blažence vykládal zásady pokrokové strany.

„Vidíte, tohle my chceme — to»je náš program! Chceme rovnost

národ, svobodu tisku, bezplatné školní vyuování, zrušení vojska, od-

stranní válek — — —

"

„A co pak je to možné, aby se vojska zrušila, aby válek nebylo?"

udiven otázala se Blaženka.

„Ovšem, války dojista jednou pominou," ubezpeoval ji Jenda. „Co
pak to není zvíecí, zab^její-li se tak houfn lidé a asto pro nic a za

nic? Již nyní existuje mezinárodní spolek na zrušení vojsk."

„Ne — — to jsem ješt nevdla."
„Pak chceme," vykládal Jenda, „starat se o povznesení a blahobyt dl-

nictva. Chceme pispívat k rozešení sociální otázky. Vidíte, o chudé, pracu-

jící tídy nikdo dosud u nás nedbal — to dnes všecko iníme. Chodíme
mezi dlníky, navštvujeme jejich schze. Já sám už byl na leckterých.

Mnozí z nás jim i pednášívají a jezdí i na venek do továrních míst, aby

pouovali. Není to záslužné a vznešené?"

„Jist to je vznešené!" potvrdila Blaženka.

„Také ženskou otázkou se zabýváme," pokraoval Jenda. „Jak pak

vy, Blaženko, jste pro emancipaci žen? etla jste nco o emancipaci žeu?"

„Ach, ne — neetla jsem," zahoela studem Blaženka.



102 Josef Laichter:

„Vidíte, takové vy jste ! Ale vy, kdepak vy jste pece jeu daleko

lepší než jiné. Zapjím vám njakou knížku — pokroková strana sama
vydala spis o emancipaci. Chcete si ji peísti?"

„Velmi ráda si petu, zapjíte-li, budete-li tak hodný,"

„Víte, pi emancipaci jedná se o to, aby žena z ponižujícího po-

stavení byla povznesena na roven muži. Vždy dnes jste otrokyn, na

dobro jste zkaženy odvkým otroctvím."

Blaženka upírala užaslé oi na Jendu.

„Vy ani to své ponižující postavení necítíte," ujal se opt slova

Jenda. „Tak daleko to dosplo. Odpuste, že vám íkám ,Blaženko',

ale mn se hnusí íkat , sleinko'. Možná, že to ,Blaženko' vás uráží.

A pece — — —

"

„Ne, neuráží!" vpadla mu do ei dívinka. „Je mi to píjemné!"
„Jsem rád, že vám tak smím íkat," promluvil opt Jenda. „Je to

pirozenjší. O to se nám také jedná, odstranit všechnu nepirozenost

ze vzájemného pomru muže a ženy. Vždy je to hrozné, jak se mužský
svt k vám chová. Na jedné stran jste zotroeny a na druhé se vám
koíme, jako byste k nebi byly nad nás povzneseny. Všechno to je jen

taková spoleenská lež. To se musí odstranit. Rozhlédnte se jen kolem,

vždy je to hrozné, co se zde dje!"
Blaženka se ohlížela.

„Podívejte se," upozoroval ji Jenda, „jen se podívejte, jak se tu

všichni petvaují ! Na píklad naše Otyla ! Vidíte, jak te drží vjí na

ústech a dívá se vážn do zem, jako by o bh ví em pemýšlela."

„Vy jste velmi písný!" podotkla žertovn Blaženka.

„Ne písný, Blaženko!" odvtil Jenda, zachmuuje se a náhle upa-

daje v rozpaky. („Vždy i já," pojednou mu napadalo, „také já . . . Ale

jak pak já?" hned se omlouval. „Mluvím pravdu, uvádím ji na pravou

cestu, aby nebyla zkažena jako ostatní.")

„Ne písný," opakoval za okamžik, „ale rád bych nápravu. Jsem
také slabý— i k sob asto. Pál bych si, Blaženko, aby všichni lidé chovali

se prost, pirozen. Mn pipadá, jakoby každý z té spolenosti, která

zde taní, doma a pro sebe byl jinakým, jakoby to zde byly jen njaké
masky, jež si všichni navlekli. Zde nemluví srdce a duše, ale mluví tu

njaké ovzduší naší mizerné doby, ti bh ví jací lidé, kteí kdesi kdysi

udali a udávají spoleenský tón. A to že není hnusné ? Všechno v dnešním

život je tak nepirozené ! Mladý lovk na píklad nesmí být o samot
v pokoji nebo nkde v pírod s mladou dámou. Vidíte, vy se erve-

náte. A pece není nic zlého, co povídám. Pro bychom my dva' na

píklad nemohli být v -njakém pokoji samotni a teba i zaveni? To je

práv hrozné a zhoubné, to podezívání, ta formalnost. Dosplo to tak

daleko, že skuten není divu myslit si: já se musím neho dopustit,

jsem-li s damou o samot."
Na ta slova Blaženka neodpovdla. Byla všechna uzardlá, ale zá-

rove plna obdivu k Jendovi.

„A ten tanec!" zamrail se Jenda. „Tanec spolenost snese — a

pece, kdybyste analysovala, co je to tanec — (a já vím, co je to

tanec !)
— zdsila byste se. A pak toilety, které se nosí do ples, to
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všechno se snese — — ale nco tak prostého, pirozeného a mravného,

jako je to, že já vám íkám nyní ,Blaženko' a že bych si pál, abychom
se mohli spolu nenucené stýkat, chodívat denn jako pítel s pítelem
— — toho spolenost nesnese!"

„Ba, všechno je tak podivné," povzdechla Blaženka. „A vy jste

tak moudrý !

"

„Moudrý — moudrý práv nejsem," odvtil Jenda, „ale je prav-

divé, co pravím." Opt pocítil v nitru podráždnost a jakýsi stud. Prošel

salonem, auiž slvka promluvil.

Ale Blaženka myslila, že i to musí být. Co Jenda se trápil, její

srdéko tlouklo horoucím nadšením. A práv hudba zahrála pedehru
k valíku. Blaženka pohledla vele na Jendu a plaše se usmála. „Ani se

mnou si již nezataníte?" tázaly se její oí.

Jenda odpovdl stejným úsmvem. I jeho oi tázaly se: „Neza-

tauíme si?" Hned však se zakabonil. „Ach — jaký je lovk!" pro-

nesl písn. „Odsuzuji a pece tak rád s vámi taním. A ne-li já, po-

žádá vás jiný. Pojme tedy!"

Sotva petanili, postavil se Jenda sám u bufetu ke vchodu. Díval

se na vír taneník.
„Ach, mn se to hnusí — mn se to hnusí!" opakoval si znova

nkolikráte, pln rozhorlení. „Vždy jsem ohava, vždy svaté vci zavlékám

do bláta! Co pak se mi všichni nevysmjí, že jinak mluvím a jinak

jednám? Co pak se mi i Blaženka nevysmje? Ano, takový jsem——

!

Ale ne, pece jsem lepší než ostatní," rychle se potšil. „Vím, že jsem

se vynášel, ale stydím se za to nyní a dovedu se piznati, že jsem se

vynášel." A když se tak upokojil, dokonce i dále rozvinul, co si jia-

mlouval. „Ml bych se tedy skrývat se svými zásadami? A co pak je

všecko chlouba? Ano, ukazovat lidem, jací jsou, je potebnjší, než se

schovávat !

"

Jenda se rozplamenil a vrátil se za okamžik k Blažence.

„Ani jsem vám nesvil," pravil, rozhovouje se, „zeje první svatou

povinností každého z naší strany, šíit pokrokové zásady ve všech vrstvách

eské spolenosti. Vlastn nejen šíit, ale i uskuteovat. Vidíte, díve
posluchai vysokých škol nestýkávali se s námi gymnasisty nebo realisty.

Dnes ano. Vždy jedná se práv o nás mladší, abychom již záhy po-

znali, i)ro co máme žít pozdji. Alespo vstoupíme na universitu s ideály

a neklesneme mravn. A o mravnost jedná se hlavn naší pokrokové

stran. Chceme sami být mravni a pak povznášet své soudruhy, kteí

mravn hynou. Mnoho jich, Blaženko, hyne. Je potebí apoštol!"

„Ach, jak je to krásné od vás — — — jak se mi to všechno

líbí!" zahoovala Blaženka.

Jendovi zazáily oi. „Vy jste mne pochopila!" radostn a vdn
jí odvtil. „Vidíte, takových je málo, které pochopí. Jist z vás uiním
pokrokáku !" zasmál se.

V.

Od té chvíle Jenda zamiloval se do Blaženky a netrvalo dlouho,

i z lásky se vyznal. Hned nejbližší nedli.
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Toho dne odpldne, pehodiv si dvoje brusle pes loket, šel s Otylkoa

na led. Byl tichý, bezvtrný, jasný den. Sníh leskl se na stechách i pi
cestách a kolem strom, kde bylo vidt vysoké, naházené hromady.

Po Praze proudily zástupy lidí. Nedlní, slunné odpldne lákalo do

ulic i za mésto i na led. A tak i Jenda se vydal s Otylkou a hlavn
k vli Blažence, s níž mli se setkat na ece.

Šli Václavským námstím k Vltav. Ponvadž si byli velmi podobni,,

oba zdraví, ruménní a pkn odní, ponvadž šli zavšeni a každý hned
mohl uhodnout v nich bratra a sestru, lidé rádi se za nimi podívali,

jak byste a svže si vykraují jako dva manželé. Otylce houpala se

bohatá, astrachánová pelerina na šíji, na hlav mla apku, také astra-

chánovou, a byla v hndé, sametové sukýnce, jež asto udeila do
Jendova kolena.

Málo mluvili a jen o všedních vcech: o jasné obloze, o davech

lidí, proudících po ulicích, o tramwaji, z daleka slyšené zvonky a o tom
všem, co živ naráželo na smysly. Ale utíkajíce se k dojmm, zachyco-

vaným okamžitými pedstavami, oba navzájem prozrazovali, že spodní

proud myšlének plyne jiným smrem. Otázky i odpovdi byly trhané,

zvlášt Jendovy, jenž pospíchal, až Otylka sotva mu staila. Nkolikráte

sám do sebe šastn se usmál, ale hned se pamatoval a na tvái jeho

rázem objevoval se kontrast hrozivého mrana. V tom smyslu byl špatným

psychologem a Otylka velmi bystrou dívinkou, rozumjíc i úsmvu
i mranu. Otylka stihala každý záchvv jeho oblieje a Jenda cít chví-

lemi zpytavý její pohled, hned se chmuil a rychle obnovoval rozmluvu.

Ale Otylka z pozdaleka jala se posléze i narážet a ukazovat, že ví, co

se dje v jeho nitru. A tu Jenda se již rozilil i z píkrá prohodil

:

„Éekni mi tedy. Otylo, oteven, co máš na srdci!"

Nyní rázem všecko se obrátilo. Opt Otylka cítila se prohlednutou

a ucouvla. Jenda však tím více se rozilil, jako vždy v takových pípadech.

„Je to strašné s tebou, pravím ti!" úsen promluvil.

„Ale — co. Bože?"
Jenda opovržlivé vzhledl. „Ty nechápeš? Opravdu? Ale to je práv

ta chyba!" A tanula mu na mysli celá ada pípad, pro které Otylka

se mu protivila. Ml ji jinak rád, rozilovala jej však její neotevenost,

v které vidl ženskou schytralost. Jenda již dávno vypozoroval, že Ocylka

všude kráí postranními cestami, že zakryt a podloudn pracuje k cíli.

At chtla nové šaty, a bželo o divadlo nebo i prost o to, aby k obdu
nebo k veei upravilo se, eho sama si pála, vždy obešla z daleka

konený cíl, urovnala si diplomaticky cestu, aby se nezmýlila, než udeí
na vlastní pedmt. Ale Jendovi se to nelíbilo. Žádal všude pravdu a pi-
rozenost, asto až nemožnou pirozenost, a bj'l v tom smru nedtklivým.

A zvlášt v jistých okamžicích býval nedtklivým, zvlášt když i sebe

pistihoval na tajných cestách a lekal se, aby nebyl usvden. A tak

bylo i nyní. I vylévaje si hnv na Otylce, vyléval si jej vlastn na sob.
„To je práv ta chyba," opakoval znovu a rozhoen, „že nechápeš.

A ostatn — ostatn bu tak laskavá a neple se do mých záležitostí.

To mne dopaluje!"

Otylka stichla a Jenda také stichl. Ale zárove se i usmíil a bvl



Za pravdou. 105-

bned nápadn laskavým. V míru již došli na Stelecký ostrov a sestou-

pili ke kluzišti.

Na Vltav bylo živo, jedno rejdišt vedle druhého a všude pestrý

shon. Na žerdích mihaly se praporeky, kolovrátky vyhrávaly a také za

zvuk vojenské kapely pod ostrovem qa velkém, prkny oploceném pro-

storu se bruslilo.

Jenda s Otylkou sestoupili na toto kluzišt. Nebylo zde ješt návalu,

spolenost se scházela. Práv hudba dohrála a vše hrnulo se k lavicím.

Jendovi tlouklo srdce, skryté a zmaten se rozhlížel, tesa se touhou a
pece nechtje se prozraditi. „Není tu!" ekl si zalekle a obavy i po-
chyby rozbhly se jeho nitrem. A stranou pozoroval Otylku, zda-li ona
snad již nezí Blaženky a co prozrazuje její obliej. Ale Otylka práv
tak jako on ekla si u sebe: „Není tu!" a nahlas pronesla k Jendovi:

„Blaženka doposud nepišla."

Jenda pokril nedbale rameny, maje vztek na sebe, pro úsiln se

petvauje, ale ješt víc na Otylku, že ona je vinna a kdyby si ho ne-

všímala, že nebylo by nutno lhát. Rychle nazul brusle a nevykávaje,
rozejel se kluzištm.

Rázem bylo mu volnji. Teprve te cítil, jak ty oi Otyliny jej

tížily. Jako pták letl po led a byste na všechny strany se ohlížel.

A jen jednou obejel a práv vydal se po druhé na pi kluzištm, práv
obloukem se zahýbal, když u vchodu prkenné ohrady vynoil se Bla-

ženin drobounký, milý obliej. Trhl sebou, stží udržel rovnováhu. Jako
pivoka zahoel v oblieji. Ale hned se vzpamatoval a ryclde rozejel se

tam na proti. V pli cest však ješt jednou se zastavil, aby nabral dechu

a aby nepijel rozilen. A ujasnil si i tak dalece situaci, že ptal se,

pro je vlastn rozechvn, co se s ním dje? Ale hned si ekl, že není

pomoci, že to není jen pátelství, že za ty dva dui poznal, jak hrozné
— ó jak hrozn ji má rád.

VI.

Piblížil se, zajíždje kroužkem, práv když Blaženka vítala se

s Otylkou. Smekl klobouk, podal jí ruku, horoucné na ni pohlížeje. Byla

ve svtlých šatech, vroubených bílou kožešinou a takovou i mla apku
i malounký rukávník, zavšený na široké, hedvábné stuze. Celá uzardlá
nkolikrát se ukláula. „Bože, co si pomyslí, že se hned ervenám?"
lekala se v duchu. Ale také Jenda se rdl a nadbyten nkolikrát

uklánl.

„Již jsem vyhlížela, Blaženko," opakovala Otylka po tetí, aniž jí

kdo slyšel. Vesele s velikou rozkoší dívala se s jednoho na druhého.

A Blaženka jen zmaten se usmívala, neodkládajíc bruslí, stojíc a

bh ví na co ekajíc. Ale pak si vzpomnla a šla k lavice. Tu Otylka

nechala je o samot a rozejcla se kluzištm.

„Dovolíte, abych vám pipevnil brusle? otázal se nyní Jenda, nabí-

raje dechu a nut se do pevnosti.

„Ach, vždy já bych sama — —

"

„Ne, pomohu vám, Blaženko!"
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I požádav ji o brusle, klekl na led a když usedla ua lávku, ujal

její nožku. Ale závratné horko vehnalo se mu do hlavy a úzkostí na-

plnilo se mu srdce, takže zbledl a ruce mu devnly. Namáhav, ne-

obratn pipevoval brusli, maje trému a hanb se. Konen jedna nožka

byla nazuta i odvážil se vzhlednouti k Blažence.

A její milá oka byla upena v nekonenou dálku a nyní plna

tiché pobožnosti snesla se k nmu. Oba neslyšn povzdechli, oba sklopili

zrak. Pak Jenda, vzpamatovav se, ekl, že vzpomíná si práv na Puškina.

„Na Puškina?" optovala tichounce Blaženka.

„Ano, na Puškina. Víte, kdo je to Puškin, Blaženko?"

„Puškiu — — Puškin?" vzpomínala Blaženka, obracejíc vážn oi
k obloze. „O —

- ano, již jsem slýchala to jméno. — — Ruský básník

je to."

„Ano, ruský básník!" ekl Jenda. „Opvá tak krásn nožky. ,Ach,

nožky, nožky, kam jste zašly? Kde šlapete kvt májový?' ty dva verše

mi do dnes utkvly v hlav, ale on opvá mnoho a krásn!"
Domluviv, jal se nazouvat druhou brusli a poínal si již obratnji

i volnji. Jsa hotov, rychle se zvedl, pomohl Blažence s lávky a nabídnuv

se jí za prvodce, chopil se kížem jejích ruek a již rozlétli se po

led. Drželi se, naklánli tla a jakoby chtli odlouit se od svta a

stait jen sob, jeli a jeli. Pevn tiskli si ruce, leheji a leheji se to

pádilo, slast a krása byla v tom rozletu. Ona jist všecko tuší — myslil

si Jenda, rozvažuje, co nejprve íci a jak íci. Blažence bušilo srdce,

polopivenj^ma oima patila na ten led, po nmž prchali ; a teba horko

rozlévalo se jí po tle, jak slastno bylo, hnát se do kouzlaplného, zái-

vého neznáma. Ale tu Otylka jim nadbhla — skutenost se vrátila.

Oba udiven vzhledli a z hluboká oddechli. Tiše se usmáli, rozletu

byl konec.

Bruslili nyní spolen, všichni ti držíce se za ruce.

A pak zase odlouili se od Otylky a Jenda uil Blaženku kroužkovat.

„Vidíte, takhle!" ekl, opisuje oblouek nejprve pravou a hned

levou nohou.

Blaženka stála, dívajíc se na s láskyplným podivem.

„Tedy nyní spolen! Dobe nasate nožku!"

Ale Blaženka tžce uila se kroužkovat a Jenda konen vidl, že

to není to pravé, že bží o nco jiného. „Ale jak íci — jak íci?"

povzdechl. Bylo mu již nesnesiteln teplo i odkvapil do garderoby od-

hodit zimník. Pak lehí a svžejší vrátil se k Blažence.

„Tak uejradji jezdívám !" promluvil, bera Blaženku kížem za ruce.

„Je mi volno a krásn. Pipadá mi všecko jako v lét. Ale venku, v pí-
rod — víte, Blaženko, to se to teprve bruslívá,"

„Vidíte," vyprávl pak, „vloni o vánocích byli jsme v našem rokyt-

ském dvoe u Jarome a tam jsem také jezdíval. Ale na rybníce, na

obrovském rybníce. A jednou byl práv tak krásný den a já zcela sám

na led. Jako v lét se mi zdálo, obloha byla jasná, led také tak jasný.

Slunce zrovna hálo, mne alespo zdálo se, že heje, horko mi bylo,

jako te mn je horko. A když jsem se tak sám a sám prohánl po

rybníce, pipadalo mi, že nejsem ani na led, ale na veliké louce a že
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se mohu na znak položit. I položil jsem se uprosted rybníka na znak,

ruce dal pod hlavu a díval jsem se k obloze. A dnes zdá se mi také

všecko práv takové letní a jakobych ani nebyl na ece. Vždy i vám
je horko, Blaženko, i vám tváe hoí".

Blaženka sáhla si rukou po lících, ožehnutých mrazem i vnitním,

marn zadržovaným žárem.

„Ach, hrozn je mi horko!" pisvdovala.
„Pojme si tedy odpoinout!" vybídl Jenda a zavedl ji k lavikám.

Tam setkali se s Otylkou, rychle pichvátavší za nimi. Byla svží, také

ožehnutá mrazem a zkoumavým pohledem spšn oba si prohledla. Aby
Jenda nevidl, po oku i usmála se na Blaženku, ale ta rychle sklo-

pila zrak.

Potom bruslili zase všichni ti a Jenda málo mluvil, byl zabrán do

sebe. „Vždy jen vyslovit — — — vždy i ona jist. Ale — —

?

O ne — jist, jist!"

Mrail se, chtje dáti Otylce na jevo, aby se vzdálila, hned však

opt tváil se klidným a lhostejným. Konen Otylku odvedl Koldínský,

objevivší se práv na kluzišti v dlouhém, pytlovitém zimníku. A tak zase

jezdili samotni, kížem držíce se za ruce.

Oba se chvli, ty ruce, které si drželi, hrozn je nyní trápily. Až
do konek prst cítili, že oba mají nco na srdci. Jendovi vyvstával

pot na ele a náhle pronikav pozel na Blaženku, až vzplála jako rže
pod jeho pohledem, rychle pivírajíc brvy. Pak z istá jasná se otázal:

„Blaženko, jste pro lásku?" Ale podívat již se nemohl, odvrátil zrak.

Do Blaženky jako když blesk vjede. Nožky jí ztuply, neobratn

zabrouzdaly na led a Jenda musil pevnji stisknout ruce, aby se ne-

smekla a nepadla. A jemu samému náhle bylo smutno a bál se toho, co

se stane. Chvíli jeli docela tiše vedle sebe, Jenda vážný a Blaženka

stísnná, vyítajíc si, že otázku mla zodpovdt a že nezodpovdla.
„Jen pro se tak zvláštn ptal?" úsiln pemýšlela.

„Éeknte mi, Blaženko," pojednou vyhrkl Jenda, „pro jen tak pozd
jsem vás nalezl? Pro jsem netušil, že dovedete mne pochopit? Jiných

jsem si všímal a vás ne. A jiné nemají smyslu, ale vy jste tak piro-

zená ve všem, tak hluboká, vy nemilujete lži a pepjatosti jako i já

nemiluji. Jak jsem rád, že jsem vás poznal a tak brzy všecko na vás

odhalil!"

Blaženka se ervenala i bledla a nožky její stále tžce klouzaly

po led. Zahanbovala ji ta chvála. (Pokraováni.)

-'^xi«^^e--^*=^
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Domitian.

Obraz ze života staroímského. Napsal Quido Mansvet Klement.

I.

krásuém a slavuém velemst ím, v jedné ásti jeho,

kde bj-ly mnohé nádherné paláce vyhlášených rodin

patricijských, stálo za doby, do níž píbh náš spadá,

ve tíd Corneliorum rozsáhlé, zvení mén nápadné,

ale uvnit skvostn zaízené sídlo staré rodiny Corueli,

honosící se etnými vynikajícími pedky, kteí v rzných
boulivých djích msta i ímské íše prosluli. 54 let

ped tím, než sbhly se události, o nichž vypravujeme, zavítal do tohoto

útulného domu ve spolenosti nejstaršího lena rodiny, Cornelia Pudenta,

muž Šimon Petrus zvaný, kterého sem vyslali vyznavai nové v fiím

dosud neznámé, v Jerusalem vzniklé víry, a za vydatného pispní Cor-

nelia, velého pívržence tohoto náboženství, stal se dm Corneli ste-

diskem „kesan", nazývajících se tak dle zakladatele nové nauky Krista,

jichž poet ím dále tím více vzrstal. V tomto dom stál také první

oltá, u nhož Šimon Petrus bohoslužby konal a souvrce ve svatých

tajemstvích vyuoval. Ped 36 lety meškal zde jiný nemén vynikající

muž, jménem Pavel, hlavní pružina a duše celého nového náboženského

hnutí, kterého zde Cornelius Pudens a jeho spanilá cho Claudie, pochá-

zející z daleké Britanie, co nejokázaleji ve stedu ímských kesan
hostili, a tehdy ujednány Petrem a Pavlem dležité podrobnosti správy

mladé církve jakož i dalšího rozšiování nauky Kristovy se týkající.

Žalostné a tžké doby nastaly pak obyvatelm tohoto domu a etným
jeho pátelm, když imperator Nero pronásledování kesan naídil;

tehdy ukižován apoštol Petr, slavný Pavel sat, Cornelius Pudens umuen,

Claudie zemela žalem a jen pímluvou mocných pátel této vynikající

rodiny zpsobeno, že synové Lucius a Meletius Pudens, pak dcery Pudentia

a Praxeda ped smrtí a ztrátou jmní byli zachránni. Za vlády císa
Galby, Othona, Vittelia, Vespasiana a Tita zstali tito lenové rodu

Corneli kesanskému uení vrni, a rozsáhlý dm ve tíd Corneliorum

navštvují dosud vjnikající pívrženci víry Kristovy, navzdor nynjším

trudným dobám za hrzovlády císae Domitiaua.

V první polovice devátého msíce roku 96 po Kr. — kdy dj
našeho vypravování poíná — oživena byla jednoho asného jitra veliká,

se zahradou oteveným loubím spojená dvorana ilým ruchem etného

shromáždní a stále ješt vpouštl dveník nevelkou brankou, z ulice do

domovního atria vedoucí, nové píchozí, pi emž si každého bedliv

prohlížel. Dle zevnjšku pítomných bylo patrno, že jsou z rzných tíd

obyvatelstva a rzného povolání —- za tchto as v ímském dom
patricijském úkaz ojedinlý. Vedle prostého tyhranného, na hlav pi-

pevnného velkého šátku (ricinium), jaké nosí chudší ženy, spatujeme
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z uádheruých látek upravené stoly (palla matronalis) vznešených paní,

paliv svobodných a jemná tunicopallia dívek ze zámožných rodin.

Mužští z vyšších stav obleeni jsou ua mnoze vtogu praetextu
(purpurem lemovanou), jiní rytíského stavu halí se v tunicu angu-
sticlaviu, dva senátoi oblékli slavnostní tunicu laticlaviu a konené
jsou zde i emeslníci a dlníci v plášti, sagum, macedonské chlamid
podobném, který ^e fibulí na pravém ramen pipevuje. Podivuhodný,

ba pekvapující jest zpsob, jakým všichni pítomní spolu obcují : Liší-li

se zevnjšek tak nápadn, jest naopak chování všech bez rozdílu stav
stejn srdené, pátelské, a z oí všech zírá taková upímnost a zároveíi

blaženost, jako by všichni nikoli rzným, ale jediné vespolek vele se

milující rodin náleželi. Tisknutím ruky, objímáním, líbáním a heslem

:

„Ve jménu Krista!" vítají se laskav navzájem a rozmlouvají ve skupinách

stále se mnících tiše pospolu.

Píchod prost obleeného starce uprosted dvou provázejících jej

mladších muž zpsobil v celém shromáždní živé pohnutí; pítomní se

hluboce klanli a mnozí spchali mu vstíc, aby bu jeho ruku neb

alespo okraj šatu jeho políbili. Vše se stišilo, když stanul na volné

prostoe uprosted zahradního peristylu, všichni zahledli se v milou,

dobrotivou tvá velebného starce a bylo vidti, že na pohlížejí s touž

láskou jako dítky na drahého otce. Jakmile vzpímil pravou ruku, poklekl

v polokruhu celý zástup, naež staec znamením kíže stoupencm víry

kesanské požehnal a tklivým „Pax vobiscum!" je pozdravil. Tento cti-

hodný muž byl tetí nástupce apoštola Petra, vrchní církevní pastý

Kliment I. Pak teprve vítali jej lenové rodiny tohoto domu, zejména

hlava rodiny Lucius a bratr jeho Meletius Pudens, manželky Attusia a

Lucana, sestry Pudentia a Praxeda a Gastirian, tesoucí se kmet, soudruh

muenníka Cornelia Pudenta, který všechny strasti a slasti církve Kristovy

od jejího poátku v Éím prožil a neskonalé úct všech kesan se tšil.

„Kéž by se byl pítel Cornelius tohoto dne dokal," pravil srdeným
hlasem nástupce apoštola Petra, „a jak by se byla také radovala neza-

pomenutelná Claudia!" Po tchto slovech odmlel se na okamžik a pak

pokraoval: „Zanechme však tchto smutných vzpomínek, nebo dnešní

den jest šastným dnem domu tohoto, a doufejme, že nejšastnjším pro

ty dva, jež v této chvíli svazek posvátný slouí na celý život. Milý Lucie,

marn hledám v celém zástupu tvou líbeznou dceru Marcii a rozmilého

Taruna."

Na pokyn Luciv otevela se v pozadí zahradního peristylu rozmrná
brána a po široké, ke stedu peristylu smující cest, kdež jim shro-

máždní prchod uvolnili, kráelo šest v bloskvoucí šat odných pár
mladých dívek a muž nevšední krásy, za tmito pak o nkolik kroej
dále dcera Lucia Pudenta, Marcia, vedouc se za ruku s Markem Tarunem,

svým snoubencem. Objevení se tohoto prvodu vzrušilo nemálo všechny

pítomné, polokruh se rozevel a na stranu v právo postavilo se onch
šest mládenc, v levo pak šest panen, kteí se hluboko ped veleknzem
uklonili. Mladí ve stedu host stojící snoubenci vzbudili všeobecný obdiv

vzácnou sliností postav i obliej, a Idasit pronesený úsudek jednoho

z pítomných „že jsou to nejkrásnjší snoubenci celého flíma," došel
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nadšeného souhlasu všech. Sedmnáctiletá Marcia byla mezi zlatovlasými

kráskami velemesta uznanou královnou pvabu. Bloskvoucí, nižádnou

skvrnkou nerušená, tém prsvitná ple její podobala se bloržové,
nejvzácnjší nachovine z Tyru; veliké, lesklé erné oko prozrazovalo

milou, ušlechtilou mysl a vysoké elo, krásný, písn ecký útvar nosu,

jemn rumné a slab vlnité rtíky, dokonalý ovál brady, pilehající malá

ouška tvaru bezvadného a vysoký, v jemné áe dol splývající krk,

tvoily souladný celek neobyejné leposti, jejž doplovala ztepilá, v bohaté

lize tunicopallia co nejvýhodnji vynikající postava. Snoubenec její

Tarunus, žák slavného tragéda Parida, byl vzorem ímské mužné krásy:

ušlechtilý, klidn vážný, bezvousý obliej písného ezu, vroubily erné
kueravé vlasy a v hlubokém modrém oku zraila se pi vší dobrot
pevnost a nezlomná povaha. Postava jeho byla o malé poznání vyšší nežli

postava Marciina a prozrazovala pod bohatými záhyby togy dokonalé

tvary soumrného tla.

Veleknz kesan spoinul pohledem laskavým na rozkošné dvojici,

pak pistoupil k nim a uchopiv je za ruce, pravil: „Chápu se vašich

rukou a s radostí pohlížím na vás, milené dítky naší víry, hledající po-

žehnání svazku pro budoucí život pozemský. Peji vám z plna srdce,

by nastávající vaše spolužití blahem, štstím a mírem oplývalo
;

potkají-li

vás však protivenství a svízele, snášejte je odevzdáni do vle boží a

vzpomete si na velikého trpitele Krista, který smrtí svou lovenstvo
vykoupil." Pocelovav Marcii a Taruna, dodal: „Le nyní vkrome do

svatyn, abych vašemu satku požehnal a pro život vezdejší vás neroz-

lun spojil." Po tchto slovech obrátili se milenci smrem, odkud byli

pišli a velepastý pojav je za ruce, kráel s nimi ku brán a touto do

druhé menší zahrady, obklopené etnými místnostmi, jakýchž každá vtší

ímská domácnost potebovala. V pozadí proti vchodu oteveli sluhové

dvee do prostorné, etnými svícemi ozáené kaple, kamž celý prvod
pozvolna vstoupil. Jest to místnost slavná proto, že zde kesané za

pítomnosti apoštola Petra poprvé v fiím svaté mystérie slavili ; zde

stojí onen posvcený devný oltá,*) kde tento uenník Kristv a pozdji

vhlasný kazatel Pavel obtovali, zde sloužili Bohu první pastýi katolické

církve Linus a Anacletus, zde poktni byli první ímští kesané. Stny
jsou bez okras a ve stedu svatyn, na pódiu o tech stupních, stojí

mohutný, jednoduchý, po stranách tžkými látkami obestený stl, na

jehož vrchní ploše po obou stranách postaveny jsou veliké svíce v bron-

zových stojanech. Za tento prostý oltá postavil se nástupce apoštola

Petra tváí obrácen k vícím, kdežto Marcia a Tarunus na stupe pódia

ped oltá poklekli.

V síni zavládlo hrobové ticho, když arcipastý zaal se modliti

nejvelebnjší modlitbu kesanstva „Otenáš", naež kostelní zpvák hymnus

kesan lahodným hlasem pednášel. Pesvdiv, vroucn a dojímav

znla jednoduchá píse: „Dominus illuminatio mea, et salus mea; quem

*) Byl nejdíve v kostele sv. Pudentiany, pak penesen za sv. Sylvestra

do basiliky Lateranu a tvoi nyní ást hlavního oltáe, kde smí jen papež
neb bullou autorisovaný kardinál sloužiti sv. mši.
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timebo?" — „Domiuus protector \1tae meae ; a quo trepidabo?" Velebné

doznla poslední vta: „Si consistant adversum me castra, non timebit

cor meum — " naež ji pítomní se zápalem opakovali.

Veleknz Kliment pedstoupil pak ped obtní stl, snoubenci po-

vstali a všichni napjat poslouchali úchvatnou e milovaného pednosty
církve: „Ticet let bude tomu, co práv na tchto místech stál hlouek
vících, z nichž pozdji vtšina smrtí muennickou zahynula, protože

pevn a uezlomn víru Ježíše Krista hlásali, a tehdy na témž míst, kde

nyní stojím, stál svtec Pavel a vykládal nám vznik a obsah svýfch epištol

k ímanm a ku Korintským se zápalem své pesvdivé výmluvnosti.

Celá naše duše, mysl i srdce chvly se do nejhlubších záhyb a výklady

jeho psobily na nás tak mocn, že nebylo z nás ani jediného, který

by byl neslzel, nebylo jediného, který by nebyl býval pesvden, že

jeho jazykem mluví veleduch samým Bohem mu vštípený. Nezapomenu
nikdy toho okamžiku, nezapomenu nikdy vzrušení, které nás uchvátilo,

když nám vykládal svou epištolní píse písní o lásce, kterou Korintsk)'m

vnoval.*) Mohutnou hymnou, hudbou z nebes zdála se nám slova velikého

apoštola a — v tomto okamžiku slyším jej opt, sMím ten kovov
dunivý hlas, ten žár, ten ohe, tu nhu jeho ei, slyším ten bezmrný
a horoucí, z hlubin srdce vycházející cit, ne jen pro nás shromáždné,
ale pro celé lovenstvo urený."

Vysoký pastý odmlel se na chvilku a pak — jeho obliej zazáil

v tom okamžiku svtlem prorockým— pokraoval: „Slyšte jeho slova:

Kdybych jazyky lidskými mluvil i andlskými a neml bych lásky,

byl bych zvuící kov anebo zvon znjící.

Kdybych mel proroctví a znal všechna tajemství, i všeliké umní,
a kdybych ml všecku víru, tak že bych hory penášel, — lásky pak
kdybych neml, nebyl bych niím.

A kdybych rozdal na pokrmy chudých veškeren statek svj, a vydal

tlo své k spálení — lásky pak kdybych neml, nic mi to neprospívá.

Láska trplivá jest, dobrotivá jest, *
láska nezávidí,

láska neiní nic chlubného, nenadýmá se,

není cti žádostivá, nehledá co jejího jest,

nevzpouzí se, nemyslí zlého,

neraduje se z nepravosti, ale raduje so pravdo;
všecko snáší, všemu ví, všechno doufá,

všeho trplivé eká.

Láska nepestane nikdy, když i proroctví pestanou, aneb že jazy-

kové pestanou, aneb že umní pestane. Naše vdomosti jsou kusé a

kusé jest naše proroctví. Když pak pijde, což dokonalého jest, pestane

nedokonalost.

Když jsem byl dít, mluvil jsem jako dít, myslel jsem jako díté

a chytrým jsem byl jako dít ; ale když uinn jsem mužem, odložil

jsem, co bylo dtinského.

*) Sv. Pavel psal opištohi Korintským na jae a na [)0(l;4Ím r. AS p. Kr.

s
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Nyní tedy vidíme skrze zrcadlo v podobenství, pak ale tváí v tvá.

Nyní poznávám vše ásten, ale pak poznám vše a poznán budu.

Tak zstávají: víra — nadje —- láska — tyto ti: ale nejvtší

z nich jest — láska!"

Dojem tchto slov na všechny pítomné byl hluboký, nelíený; mocné
vzrušení ovládalo shromáždnou spolenost kesan.

„Nezapomete tchto slov nikdy," pokraoval povýšeným hlasem

kmet, „a vás, Tarune a Marcie, a provázejí na spolené pouti, na cestách

píjemných i na dráze trnité.

Milujte se vroucn vespolek, milujte bližních svých a nepátel,

milujte dokonalou láskou víru svou a pak požehná život váš Spasitel,

nejdokonalejší vzor nesmírné lásky k lovenstvu. — Mocí mn danou

spojuji vás!" Pi tchto slovech spojil nástupce sv. Petra ruce snoubenc
a velebn dodal: „Jste svoji," naež jim požehnal a tiše se pomodlil;

tím byl prostý a dojemný obad ukonen. V témž poádku opustili

shromáždní svatyni a ubírali se do pedního peristylu, kde novomanželm
srden blahopáli a dary skrovné i znané ceny jim podávali. —

V tomto okamžiku pichvátal do domu Corneli dávný a dvrný
pítel rodiny, jedna z nejvýznanjších osobností ímského státu, konsul

Ursus, který a sám kesanem nebyl, náboženské vyznání svých vrných
pátel ctil. Byl postavy prostední, velice statný, živý v pohybech, zrak
ohnivých; vousy i vlasy ml znan prošedivlé a stáí byl 60 let.

„Picházím," pravil konsul, objímaje Marcii a Taruna, „abych vám,

milené dítky, pál hojného štstí a prosím vás jen, abyste mi stále tolik

lásky vnovali a zachovali, jako dosud !

"

„Slibujeme, slibujeme," ozvali se jedním dechem oba štstím záící

manželé, „a zachovej i ty nám svou píze na dále!"

„Jsem váš pro vždy," odvtil Ursus a obrátil se po té k Luciovi,

s nímž dvrn rozmlouval. Mezitím rozlouil se Kliment I. s Marcii,

Tarunem a ostatními leny rodiny, jakož i s etnými pítomnými, naež
opustil dm Corneli

; po nm odcházeli v malých skupinách ostatní

hosté. Mladí pátelé Tarunovi a pítelkyn Marciiny byli posledními,

kteí slavnostní místo opustili, a jediný konsul Ursus, který patrné

úmysln odchodu všech cizích vykával, zstal v rodinném kruhu obou

Pudent, jejich manželek, sester, Dorosy, dcery Meletiovy, a novomanžel.
Lucius vyzval konsula a pítomné, aby jej do rodinné dvorany provázeli,

a tam chopil se Ursus, jehož obliej vzal na se vážný výraz, ihned slova,

když se byli veškeí v nádherných keslech usadili. „Znám vás, milení,

znám vaši odvahu i nieho se nelekající statenost, avšak mnohdy pi-

kvaí neoekávané nebezpeí náhle, že v prvním okamžiku ztrácíme

pítomnost ducha i nejsme schopni dopadající rán eliti a ji odraziti."

Corneliovci naslouchali napjat slovm Ursovým a tváe jejich

zvážnly také velmi, když ve své ei pokraoval: „Odpuste píteli, že^

vás zarmoutí, avšak po vyslechnutí jeho zprávy uznáte, že jinak initi

nemohl, než-li v as na nebezpeí vás upozorniti, které všem vám hrozí. Pi
dnešní ranní salutací u Domitiana sdlil mi jeho dvrník konsulár Arre-

tinus, že se jednalo o novém edictu proti kesanm, který vydán býti

má, a že nastane pak nové krvavé pronásledování kesan." Nkolikeré
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hluboké vzdechnutí vydralo se pítomným z prsou, le strachu nejevil

ani jediný. „Sta se vle Pán!" pravil Lucius Pudens odhodlan; pítomní
pokývli hlavami na znamení souhlasu a Meletius pravil: „Milosrdný Bh
opatroval nás až dosud; nech stane se dále podle vle jeho."

„Ctím vaši víru v jediného Boha, jakož i vaše pesvdení, avšak

mnohdy káže prozetelnost, bychom se nebezpeí v as uvarovali, svéhlavé

ho nevyhledávali, v cestu se mu nestavili, a proto radím a uznávám toho

potebu, abyste ím opustili a vrátili se teprve, až boulivé doby minou
a nastane opt bezpeí. Mám nedaleko Bájí pkné, o samot ve veliké

zahrad ležící sídlo, kde dlí nkolik mých nejvrnjších otrok, a tam
mžete v bezpeí, beze strachu ped udavai delší dobu tráviti. Vezme-li

vám Domitian tento dm a vše co v nm jeho pochopové naleznou, jest

to lhostejno, nebo víte, že mám pozemských statk nazbyt; jsem bez-

dtek a zde Tarunus, syn mého zvnlého pítele, stane se dle mé již

sepsané poslední vle mým ddicem."
„Tak šlechetným a velkodušným" — ujal se slova Lucius —

•

„dovede býti jenom konsul Ursus, kterému jménem všech len naší

rodiny vele dkuji; avšak, rozmilý píteli, marn se namáháš, marn
nám poskytuješ ochrannou stechu, nebo sta se co sta, Corneliové

neopustí Éím, Corneliové neopustí ostatní bratry souvrce a kyne-li nám
všem ratoles muennická, budiž vítána."

„Mj dík za tato slova, brate Lucie," zvolala nadšen Praxeda,

„zstaneme vrn po tvém boku a veliký náš Kristus bude nám vzorem
v tžkém utrpení !"

„Pronásledování kesan bude tentokráte hrznjší než-li zaNerona,"
naléhal dtkliv Ursus, „ba Domitianv pevný úmysl jest, vyhladiti všechny

vaše souvrce do jediného. Lucie," — konsulv hlas stal se prosebným —
„pi našem dlouholetém a vrném pátelství t zapísahám, poslechni mé
rady, poslechni varovného hlasu pítelova a pijmi mé nabídnutí; byl

bych nevýslovn nešasten, kdyby vás potkal zlý osud."

„Usta, rozmilý píteli," namítal draznji Meletius Pudens, „vždy
vidíš odhodlanost nás všech ! Ostatn, možno, že z vystupujících mrak
zkázonosná boue se nestrhne, snad mine nebezpeí tak rychle jak pišlo,

a proto se mi zdá, že vidíš vše oima starostlivého pátelství."

„O, kéž bys vidl tentokráte mojí duševní zítelnicí!" zvolal konsul

s bolným pízvukem, „vždy vrháte se stemhlav do jícnu strašného

víru, který, jakmile vlny jeho se rozzuí, všechny vás pohltí. V zaslepe-

nosti nechcete blížící se pohromu vidti a spcháte jí vstíc." Mírnji
pak pravil: „Když tedy stojíte nezvratn na svém úmyslu a nechcete

nijak dáti se pesvditi, zstate v Éím. Le aspo Tarunus a Marcie
nech odeberou se do Bájí a ztráví tam v rozkošné krajin pi moi
klidn a bezpen první slastnou dobu svého manželství."

Po tomto kosulov návrhu obrátily se zraky všech na uovomaužele,

oekávajíce jejich rozhodnutí.

Marcie položila své krásné rám na bedra Taruuova, pohlédla na
milostn a pak pravila pólo nžn a pólo prosebn : „Taruno, vi že

zstaneme v ílím?"
„Zstaneme a neodlouíme se ani v okamžiku smrti!" jistil srden

8*
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Taruuus a pistoupiv ke kousulovi, tiskl mu pátelsky ruce : „Nemj nám
to za zlé, píteli Urse, a pijmi naše nejvelejší díky!"

„Nuže," pravil konsul, povstávaje z kesla zárove s ostatními,

„nech vás opatrují bohové, ve které vím já, a jediný Bh, ve kterého

víte vy. Buie ubezpeeni, že zastihne-li vás pohroma, najdete u mue
ochranu, pokud sahají moje moc a mj vliv."

Jedva že tato slova doznla, vstoupil do sín dveník s výrazem

zdšení v oblieji a ohlašoval nesouvisle: „Prokurátor — a soudní zí-

zenci picházejí zmocniti se " a již objevil se prokurátor, který

zpozorovav konsula jemu se uklonil, a dva soudní vykonavatelé, kteí
zstali státi u vchodu. „Ve jménu imperatora Domitiana vyzývám pí-
tomného zde Marka Taruna, by mne následoval," ozval se soudní vyslanec.

V prvním okamžiku byl dojem tchto slov na všechny pítomné
pímo zdrcující, bledost pokrývala oblieje Corneliovc a kdyby bjl

Tarunus Marcii nezachytil, byla by klesla na zem. Konsul Ursus vzpa-

matoval se nejdíve a tázal se: „Prokurátore Marule, je ti píina. po-

vdomá, pro kterou má Tarunus býti uvznn?"
„Konsular Arretinus, dvrník Domitianv, doruil mi rozkaz bez

poznámky a naízeno mi, abych zateného do císaského paláce odevzdal,

kam se odvádjí provinilci, které imperator sám vyslýchá."

„Bylo snad vydáno více naízení k zatýkání jiných osobností?" tázal

se dychtiv Ursus.

„Ne," odvtil suše Marulus, naež požádal Taruna, by ho bez

meškání následoval.

Tklivé, bolestné louení nastalo. Nesmírným rozrušením nebyl ani

jediný z pítomných slova mocen a nm, avšak horoucn celovali pátelé

nešastného muže; bylo slyšeti jen hluboké vzdechy a tlumené stkáni.

Srdcervoucí pohled skytala Marcie, jež na sedadlo klesla a k níž sestenka

Dorosa poklekla, nejnžnjšími slovy lásky ji tšíc, když k ní Taruuus

pistoupil, by se s ní rozžehnal. Pozvednuv Marcii, sevel tém bez-

vládné tlo její ve svou náru a pitisknuv dlouhý polibek ua její bledé

rty, zahledl se na nkolik okamžik v její tvá i bylo vidti, že se

usilovn namáhá, aby nkolik slov promluvil ; ale žal jej pekonal, zvuk

uvázl mu v hrdle, jen bolestný ston vydral se z jeho úst a oi se

mu pevn sevely. V tom okamžiku nabyla Marcie plného vdomí, po-

zvedla ruce, položila je sepjaté kolem krku nevýslovn trpícího milence

a zašeptala sladce : „Miláku, Bh t opatruj!" Smrtelná bledost pokryla

po tchto slovech její obliej, ruce jí sklesly, mrákotná mdloba obestela

její zítelnice a Tarunus, uloživ ji jako dcko nžn v keslo, obrátil

se, podal Ursovi ob ruce a odcházel rychle ve spolenosti prokurátora

z domu Corneli.

Marcii odneslo nkolik Dorosou pivolaných služek do její komnaty,

kde se po delší dob ze mdloby probudila a pi vzpomínce ua milova-

ného Taruna horkými slzami bolesti své ulevila, kladouc hlavu na adra
sestenky, která se snažila, umírniti vroucími slovy útchy její zármutek.

Ve velké dvoran panovalo po odchodu Taruuov dlouho hluboké,

nikým nerušené mlení, v nmž se ozývaly jen pádné, pravideln ua

mramorovou dlažbu dopadající kroeje konsula, kterýž zamyšlen sem a
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tam pecházel, až se koueué ped skupinou Corneliovc zastavil: „Jaký

to neskonale smutný den pro novomanžely — neštstí zavítalo díve do

tohoto domu, než-li jsme se nadali! Avšak dejme výhost sklíenosti a

pemýšlejme, jaké asi jsou píiny zatení Tarunova. S tímto uvznním
nemá vaše víra co initi ; domnívám se, že jakás osobní pohnutka

Domitianova nebo vliv nkterého mocného udávae a nepítele Tarunova

toto neštstí zpsobil. Což kdyby snad" — Ursus stál nkolik oka-

mžik v myšlénky pohroužen a pak pokraoval rychle: „Ano, ano,

možné by to bylo. Tarunus byl žákem tragéda Parida, jest jeho vérm'm,

nerozluným pítelem, bydlel až dosud v jeho dom a zná tudíž podrobné

pomr slavného herce k císaovn Domitii."

Pítomní pisvdili a Lucius upozornil ješt na tuto okolnost:

„Celému ímu známa jest neobyejná podoba Tarunova s tragédem, tak

že jej vždy za mladšího bratra Paridova považují, a mimo to jest

Markovi i císaovna velice pátelsky naklonna. Stav herc není nyní

tak nepoestným (infamis) a rozkieným jako za dob starších a proto

když Tarunus Domitii sdlil úmysl, že se svého povolání vzdá, aby

Marcii za manželku pojal, divila se císaovna nemálo, že se nalezla

l)atricijská rodina, která herce — by i jen bývalého — za zet pijala

a chválila naši nepedpojatost, nevdouc arci, že Tarunus jest kesan
a že kesanská víra nezná rozdílu rodu a stavu, nebo rovnost, svornost

a svoboda jsou hlavní ti základní kameny našeho vyznání."

„Vše co jste zde uvedli," namítal Meletius Pudens, „nezdá se míti

uritého podkladu a pochybuji, že by pro pouhou podobu*) s Paridem

aneb pro pátelství Domitie Markovi ublížiti chtl, a proto dlužno stopu

hledati jinde."

„Já stopu znám!" vpadla Praxeda Meletiovi do ei a ostatní jevili

neobyné pohnutí.

„Vypravuj!" ozvali se rychle pítomní.

„Ped pti dny žádala Marcie svou matku Attusii, by ji ve spole-

nosti nkolika matrou doprovodila do divadla, kde se provozovala Acciova

,Médea', v níž Paris titulní úlohu hrál.**) Na míst Attusie šla jsem do

divadla já a tam stály jsme ped poetím hry ve velké chodb, když

se tu pojednou Domitian ve spolenosti konsulara Arretina objevil. Ná-

padná krása Marciina upoutala na první pohled císae ; nebo uvolniv

své kroky, pohlížel upen na dívku, která ped jeho pohledem zraky

sklopila a všecka se zardla. Ješt na odchodu obrátil se imperator dva-

kráte i zaslechly jsme, kterak se Arretina tázal, kdo že jest tato krasa-

vice a jak se jmenuje. Prbhem pedstavení vypátral císav dvrník
naše místa, upozornil jej na nás a Domitian nevnoval od toho okamžiku

nejmenší ])ozoruosti jevišti, pohlížeje stále upen na Marcii, tak že

i etní pítomní se po nás obraceli. Toto nápadné konání pimlo Marcii,

že mne vyzvala, bychom divadlo opustily a dom se odebraly. Domitla-

novo je<lnání nebylo by ovšem zvláštností, proto že v divadle asto \)o-

dobn se chová, avšak dležitjší jest okolnost, že — jak mi služebnice

*) Žák Paridv byl prý hlavn z této píiny Doniitianem ufnioiMi.

**) Mužští hrávali v tragediích za onéch dob úlohy ženské.
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sdlily — jakási staena verejšího dne v okolí na všechny podrobnosti

naší domácnosti se vyptávala a pi tom as též vypátrala, že Marcie a

Tarunus zasnoubeni jsou."

„Lekáš mne, Praxedo," ozval se vážn konsul Ursus; „uebot je-li

tomu tak, že by Domitian v nekalém úmyslu Marcie zmocniti se chtl,

pak — obávám se to vysloviti — strachuji se nejhorších následk.

Tento chlípný imperator zmocnil se již uejedné sliné dívky, ba i krá-

sných žen z rodin vznešených, které s jejich manžely k sob na hostinu

pozval, mezi touto za nevinnou záminkou do vedlejších komnat odstranil

a tam ..."

„Usta, píteli, usta," zvolal bolestn otec Marciin, „hrza mne
jímá pi myšlence, že by hauebník takové ohavnosti dopustiti se mohl.

Uznávám nyní, že jest nezbytné potebí, bychom ihned njaká opatení,

jak ve prospch uvznného Taruna, tak i pro bezpenost Marcie ui-
nili, a tu myslím, že by pispním tragéda Parida Domitie svj'm vlivem

mnoho vykonati mohla."

„Milý Lucie," pravil konsul, „nedoufej s této strany mnoho, nebo
práv dobou poslední zmnily se pomry v paláci Domitianov tak znan,
že imperator již ani ve spolenosti Domitie nestoluje a hlavní jeho rád-

kyní jest ne jeho Julie, dcera velikého Tita, s níž zapedl nedovolený

pomr. Možná, že ani nevíte, jak se stalo, že dal Aelia Lamia, manžela

Domitie, jemuž ji unesl, zavražditi? Pouhá sarkastická poznámka La-

miova byla toho píinou, nebo když mu posledn Domitian domlouval,

aby se podruhé oženil, tázal se ho Aelius kousav: ,Chceš ty se také

zas oženiti?' Což prost znamenalo: Chceš mn i druhou ženu unésti?

Domitian, vycítiv tento osten v narážce, dal jej ihned utratiti.*) Xe, ne,

s této strany nemžeme mnoho doufati a nezbude nám, než-li na druhou

závažnjší stranu se obrátiti. Jak víte, jsem již po dlouhá léta dvr-
níkem Juliiným a práv dnešního dne jsem podntem jejím na ,céuu'

u Domitiana pozván, ponvadž si peje, abych imperatorovi ukázal ni-

emnost jeho nynjšího zpsobu vlády, a tam — doufám — naleznu také

píležitost, abych vše vyzvdl a Juliinou pímluvou zlý osud Marcie a

Taruna odvrátil."

„Tragéd Paris pichází," oznamoval v tom dveník a pítomní rychle

povstali, by jej uvítali. Slavný tragéd, vždy vítaný host v rodin Cor-

neli, vstoupil s úsmvem na tvái do sín a jeho vzezení potvrzovalo

výrok o nm pronesený, že jest Tarunovi na vlas podoben; jenže byl

o deset let starší a tváe mužnjší než-li jeho žák. Paris byl milákem
ímských krasavic z nejslavnjších a nejvznešenjších rodin, ale vzdechy

i okázalá píze, toužení i vyznání lásky žen na mnoze málo ctnostných

zstávaly vždy neoptovány, marný, proto že miloval stejn náruživ

krásnou Domitii jako ona jeho. Že obapolná tato láska byla vroucí a

pravou, dokazovalo její již nkolikaleté trvání. Za tohoto stavu vcí bjl

nejnešastnjší osobou císa Domitian, nebo a nejdíve Domitii pro její

pomr k Paridovi zavrhnul, pec ji pozdji z vášnivé lásky opt pijal

*) Historické.
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ua milost a snášel pomr její — vyjma peletavé domácí rznice —

-

mlky a zdánlivé lhostejn,

„Promite, že picházím pozd," pravil omlouvající se Paris, „avšak

pípravná zkouška na Acciova Oenomaa zdržela mne v divadle tak dlouho,

že —- jsem — avšak co jest vám — co znaí vaše vážné tváe? Co se

pihodilo?" —^ tázal se udiven tragéd, pohlížeje s rostoucím nepokojem

na pítomné. „Vás zarmucuje a tíží njaké neštstí," pátral.

„Nelekej se, Paride — zpráva jest bolestná. — Tarunus je vznm
Domitianovým," oznamoval mu pomalu Ursus.

„Konsule, jsi pi smyslech?" zvolal prudce Paris; „Tarunus že jest

vznm Domitianovým? Mj miláek Tarunus ve spárech ukrutníka?"

Pítomní dávali pokynutím hlav na jevo, že tomu tak jest. Plnou

tíhou dopadla tato hrozná zpráva ua pítele Tarunova a divoký rej my-

šlenek zmítal jeho hlavou. Keovit sepjatýma rukama sevel do dlaní

skrán, oi se mu zalily slzami a trvalo dlouho, než-li se ponkud upo-

kojil, naež se tázal Lucia: „Bez udání píin, není-liž pravda?"

„Ano," odvtil Lucius, „a jak se domníváme, nesouvisí uvznní
nijak s pronásledováním kesan; ale spíše stalo se proto, že se impe-

ratorovi Marcie pi návštv divadla zalíbila — n3-ní zmocnil se nejdíve

Taruna a Marcii oekává smutný osud. — Projeveno také domnní —
odpus Paride, že se o tom zmiuji — že dlužno hledati též píinu
v pátelství k tob a Domitii."

„První domnnka jest správná a pochybuji, že by zde druhá ua

váhu padala," pra\11 urit tragéd; „avšak je-li Marcie toho píinou,

obávám se nejvážnjších následk. Proto dlužno jednati neprodlen. Dneš-

nímu pedstavení v divadle pítomna bude Domitie a doufám pevn, že

se jejímu rozhodnému a rychlému zakroení podaí, Mircii ped hanbou

zachrániti a Taruna z vzení vysvoboditi. Jsem také pesvden, že pítel

Ursus, požívající znaného vlivu, svého chránuce neopustí a, stane-li se

nco, Marcii pímluv Juliin odporuí."

„Práv než jsi vkroil," odvtil kousul, „oznámil jsem tuto páte-

lm, že vykonám, se vliv mj bude ; nyní pospíším do paláce Domitia-

nova, abych nco uritjšího vypátral a bude-li možno, zašlu vám zprávu

ješt ped hostinou."

„Také já pošlu svého dvrníka k Domitii," pravil rychle tragéd,

„a uhlídáme, co bude možno uinit. Budte dobré mysli, milení pátelé,

a mjme nadje nejlepší!"

„Bylo by snad prospšno," radil pi svém odchodu kousul pítom-

ným, „kdybyste k veeru Marcii k dvrným pátelm poslali, aby tam

v úkrytu tak dlouho prodlela, dokud nebude rozhodnuto. Potšte Marcii

ve jménu mém dobrou nadjí," pravil pi louení Ursus, a Paris vpadl

mu do ei: „že svého Taruna bohdá opt brzo obejme."

„Kéž by se vaše slova splnila!" dodal Meletius, a Corneliovci od-

cházeli spolen do komnaty Marciiny. (Pokraoování.)
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Vž v Galat.

Caihrad.
Momentní cestopisný obrázek.

Napsal Antonín Vácha.

„Až pijedeš do Caihradu, do mSsta sultána,

„pána tí moí", budeš v mé skromné mláde-
necké domácnosti hostem velevítaným a to jak
dlouho si páti budeš." Tak mi psal mj bývalý,

v mst Abdula Hamida usazený cestovní druh,

který za píinou nauení se turin na Zlatém
Rohu prodléval. Já rozumoval takto: V hotelu

„ Angleterre", v „Royal" a „Byzance" platí se

denn 16 až 25 frank, v „de Londres", „Me-
tropole", „Pesth" a „de la Paix" 10 až 16 frank,
kdežto ostatní vynikají jen špinavostí a zanedba-

ností
; proto mžeš dáti sluhovi v domácnosti

pítelov královskou odmnu, vše budeš míti

v nejlepším poádku a stravovati se mžeš
v restauraci. Svj úmysl jsem také provedl, roz-

radostnný pítel — jsem o tom pesvden, že

ml skutenou radost — uvítal mne co nejve-
leji a uvedl mne do svého tuscula v Rue Glavany v Pere ili turecky

v Bei oghlu (knížecí syn), kde ml dva pkné zaízené pokojíky —
„chambres meublées" íkají zde jako v Paíži — , které mu opatroval

„agob" ili sluha pvodu arménského. Pravidlo, že jest každý Armén
chytejší a prohnanjší nežli nkolik žid dohromady, mlo v osob
„Sorše", tak totiž mj pítel svého sluhu poktil, vzácnou výjimku, nebo
tento bodrý, istotný dvacetiletý hoch byl nejskvostnjším vzorem bezedné

hlouposti a slabá pam byla mu družkou tak vrnou, že nevdl v druhém
okamžiku již, co v prvním vykonal. Uspoádání vcí v pokoji znal jen

dle svého názoru, dle své mnivé vle, a tak svou puntíkáskou poád-
ností — ovšem, jak on jí rozuml — zpsobil mi nkolik píjemných
okamžik. Toaletní vci a rzné pro denní potebu urené pedmty,
které jsem z vaku na stl vyložil neb na všák povsil, nenalezl jsem

pi svém pozdním návratu ani jedenkráte na patiném míst : tak po-

stavil svícen se svíkou do jisté skínky a nádobu z ní na její mi'amo-

rovou plotnu, obuv stála na posteli, runík byl za zrcadlem, kartáek
na zuby v nádobce na popel z doutník a péra s kalamáem na okn.
„Jest vrný, nezištný a tyto vlastnosti váží v Pée nejvíce," pravil pítel,

když jsem ho žertovn na slabou pam agobovu upozornil.

Ulice Glavany jest jako všechny ostatní v Pée za dne velmi hluná,
nebo povykují tu etní vyvolávací rzného zboží a nemine jediná minuta,

aby se takový „elmadži" dole aneb za dvemi bytu neozval. A jak se

ozve ! Nkteré tyto zvuky podobají se znní trub jerišských, jiné evu



Turecká zahrada na Bosporu.



120 Aiitouín Yáclia: Caibrad.

hladových lv, opt jiné podivnému chrochtání a všechny dohromady
splývají neladu v uchorvoucí vavu, vycházející z ulic a ze schodiš jako

z pekelného jícnu. Elmadži oznamují takto hospodykám, že pinášejí

zeleninu, ovoce, vejce, mléko, maso, omastek, cukrovinky neb jiné po-

traviny a lákají je k nakoupení svého zboží. Tchto prodava jest

v nynjším ohromném Caihrad, totiž v pedních tech tvrtích msta

:

(bilád- i selese) Stambulu, Pée a Galat, pak v dalších menších oddí-

lech: Kassim Pasa, Tatavola, Slidludže, Hasskoei, Fyndykly a Tophane
veliký poet a procházejí stále ulicemi, tak že kuchaky a hospodyn
do krám a tržnic choditi nemusí a své poteby u tchto ambulantních

hokyná a maloživnostník kupují. Pes to, že 874tisícový žaludek

msta ohromnou dávku potravin snese, jest soutž roznáše zboží ve-

liká a proto kií jeden více než druhý, by koupchtivé duše pilákal.

Ba, tábor vavých má i své v noci pracující druhy roznáše; tak ze-

jména v let uslyší cizinec i v hodin duch a pozdji jeivé volání

prodava snhu (dondurmadži) a sladkého jemenového moku, který

muž „salepdži" zvaný pozdním chodcm nabízí. Mlky a tiše prochází

se jen jediný pracovník za noní doby ulicemi msta a rve se asto
s etnými hafany o odpadky hadr, kozí a jiných cár. Tento hadrník

hledá vše, co ohromná zdejší smsice národností na ulice vyhazuje, a

rozmlouvá jen tu a tam s jiným mužem temnoty, ponocným, který silnou

kovanou holí svou pítomnost lidem dobré i zlé vle oznamuje, ponvadž
zdejší ulice nejsou za noní doby valn bezpeny. Mezi 385 tisíci muha-
medán, 154 tisíci Éek, 150 tisíci Armén, 45 tisíci Žid, 5 tisíci

Bulhar a 132 tisíci píslušník cizích národností, nalezne se vždy n-
kolik lotr, kteí si za tmy na lup vyjdou a ponvadž — jak mj pítel

tvrdil — policie, ponocuí a lupiové trojspolek tvoí, nepadají škdcové
ostatní spolenosti tém nikdy do rukou trestající spravedlnosti, leda

když zlodji pracovali jenom na svj vrub a bez officielního oznámení

spoleným mocnostem, že nco provedou.

Když jsem byl tedy u pítele písteší nalezl, vyžádal jsem si ho

za velice ochotného prvodce, nebo cizinec má zde více než kde jinde

cicerona zapotebí, ponvadž tím dociluje znané úspory asu, vyvaruje

se rozliným nepíjemnostem a pozná zvláštnosti pouliního života, což

jsou okolnosti pro cizince nejdležitjší. Mj pítel doprovodil mne nej-

díve ku slavné rozhledn v Galat, která již roku 1348 Anastasiem

Dikorem v podob mohutné kulaté vže ve výši 50 metrové vystavena,

sultánem Mahmudem II, pak opravena byla a nyní cizincm za vyhlídku

a „strážcm ohn" za psobišt slouží. Po 143 schodech vystoupil jsem

až do okrouhlé, prostranné rozhlední prostory o trnácti velikých oblou-

kových, z vní arkádami vroubených oknech ; chodil jsem se svým pí-

telem od okna k oknu a pohlížel na polohu msta, která jest pravým

divem malebnosti. Nejradji bych vzletným veršem opval tuto úchvatnou

vyhlídku, nejkrásnjší na svt, — kdybych byl básníkem. Takto jsem

nucen vyjáditi se ciiudou, nehledanou prosou. Tvrzení mé, že poloha

Caihradu jest nejkrásnjší na svt, není snad pouhým nápodobením vý-

roku Byronova nebo Humboldtova, nýbrž výsledkem dojmu, jaký na mne
msto toto oproti jiným vyhlášenj^m mstm uinilo. Nebyly to as roz-
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hodn jen vážné politické ohledy, které Konstantina Velikého k tomu
pimly, že své sídlo ze starého Éíma do arokrásného, pi moi roz-

kládajícího se Byzantia peložil ; byl to bez odporu též oslující pvab
krajiny, jenž spolupsobil pi dalekosáhlém jeho rozhodnutí.

Rozhled ze trnácti oken vže v Galat poskytuje panoramuí roz-

hled, v nmž se obraz za obrazem, jedeu vedle druhého prostírá, tak že

lze odtud všechna dležitá místa krajiny a všechny památnosti msta
v nejširším rozsahu spatiti. Nejmalebnjší pohledy poskytují okna ležící

smrem k jihu, jihovýchodu a jihojihovýchodu, kde se nalézá celá ta

obrovská smsice dom, velkých budov, palác, velmešit na druhé stran

Zlatého Rohu, který jakožto moské rameno Bosporu od rejdy,

mezi Galatou a špicí Top-Kái)u-Seraie ležící, v nevelké šíce s ma-
lebnými behy do nitra zem zahýbá. Nejrozkošnjší místo jest bez od-

poru práv Top Kápu Serai, tvoící východní, do moe sáhající výbžek
Stambulu, kde stávalo pohanské Byzantion s akropolidou a za dob by-

zanckých císa kesan chrám matky Boží Hodegetria, paláce císaovny

Placidie i nejvyšších státních hodnostá a na blízku tchto dále k jihu

celým tehdejším svtem obdivované sídlo panovník východní ímské íše,

na kteréžto ploše potom Mehemet dobyvatel a pozdjší sultánové své

hradbami opatené sídlo zbudovali, v nmž nejvýše slavná svatyn

kesan, nyní meeta muhamedáu, trní. V právo dále stojí mešita

Achmedova, za níž se v pozadí pruh moe Marmarského, za tímto pak

hory v Bithynii s vrcholem Olympu táhnou. Za novým mostem dole, na

blízku moe, pozorujeme imposantní mešitu Jeni Valide, v}'še v pozadí

mešitu Nuri Osmauije, mezi obma veliký bazar a pod ním doleji stranou

bazar egyptský, v zadu pak spatujeme ohromnou mešitu Suleimanovu,

její minarety a vysokou vž seraskieratu. Pošineme-li zraky ku starému

mostu, kynou nám meety: Mehemedije, Selim a Mihrimah, jakož i roz-

mrná ecká národní škola a mohutné, staré hradby, Stambul ohraniující.

Behy Zlatého Rohu na naší stran posety jsou nesíslnými domy tvrtí

Kassim pasa, v popedí s rozsáhlým císaským arsenalem, pi moi a na

táhlém svahu pak leží Galata, Tophaue s mešitou Mahmudije, Fyudykly

s mešitou Džihangir a Pera s velikými ústavy, budovami vyslanectev a

kesanskými chrámy, kdežto dále za moem na druhé stran behy Asie

s msty Skutari, Kadikioei a „ostrovy princ" se rozkládají. Á na všechny

tyto mešity, minarety, paláce, zahrady, malebné hbitovy, hradby, vže,
kláštery, zíceniny, tarasovit a píke vystupující úboí, ostrovy, vyno-

ující se z modravé moské hladiny, na níž peetný poet lodí pluje a

stojí, — na to vše padá peskvlá záe slunení, a v jasném ovzduší

spatujeme zeteln i jemnjší podrobnosti. Za každé denní doby jest

soulad barev skvostn vyrovnán a také za pochmurného dne poskytuje celek

obraz nad míru poutavý.

Tento arokrásný kousek zem zažil následkem své dležité polohy

mnoho dn šastných i smutných, vidl rzné národnosti zanikati i jiné

nové picházeti. V šeré dob bájí plula kolem malebných beh této

koniny padesátiveslová Argo za velení Jasona, syna Aesonova z Thessalie,

a s ním ada hrdin do Kolchidy pro zlaté rouno. Dlouhá století po té

minula, nežli zde — as r. 658 p.*Kr. — vdce Byzas se znaným
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potem osadník z Megary uásledkem delphické vštby Byzaution založil,

které po 168 let zdárné rozkvétalo, až je zaplavil první ohromný píval

perských voj, vedených Dareiem. Když Pausanias s Aristidem v bitv

u Plataejí (r. 479) perské vetelce porazil, opanoval i toto msto, po
nm pak [Kimon Athénský, kterého odtud vzpoura v\'pudila. Potom
oblelial msto a zmocnil se ho Alkibiades, avšak závistivá Sparta urvala

je brzo Athéaum a po Lysandrovi následovala další ada pohrom a

neštstí. Objevují se tu zástupy Xenophontových desíti tisíc, následuje

pak vláda nkolika oligarch, které iní konec Thrasybulos, pozdji
oblehá msto marn Philipp z Makedonie a za služby Éímanm proká-

zané dostává se vrným Byzantincm bohaté odmny: samosprávy a jiných

znamenitých výhod, které k následujícímu dlouholetému rozkvtu msta
nemálo pisply a tak mocným je uinily, že císa Septimius Severus,

když Byzantští na stranu jeho protivníka se pidali, teprve po tíletém

oblehání msta zmocniti se mohl. Byzantion zbaveno všech práv a zni-

eno tém úpln. Ani jména dosavadního nechtl mu krutý vítz

ponechati ustanoviv, že na poest jeho syna Antonína Caracally má se

nadále nazývati Antonína. Jen pozvolna probouzelo se msto z hlubokého

toho úpadku a teprv po 134 letech, když Konstantin Veliký dne

11 kvtna. r. 330 Byzantion, pezvané „Romanova" i Constantinopolis,

za sídlo své a hlavní msto ímské íše prohlásil, nastala tomuto nová

doba velikosti a slávy. Pívalem nových obyvatel, jimž vlada etné
výsady udlil, rozproudil se tu v krátké dob bujarý, ilý, velikolepý

život a stará Róma pedstižena v mnohém ohledu východní sokyuí.

V novém svtovém mst, rozdleném na trnácte Qtvrtí, zbudovány

Konstantinem, nástupcem jeho Gonstantiem a Theodosiem Velikým veli-

kolepé stavby, které nádherou, vkusem i rozsáhlostí s ímskými se miti
mohly. Stálý vzrst pivodil však do msta Konstantinova takovou zkázu

mrav, že brzy po rozdlení ímské íše v západní a východní a po

dosednutí prvního císae Arcadia na orientálský trn, Éím v té vci
Byzantiem byl pekonán, kteréž za císae Justiniana (527—565)
vrcholu mravního rozvratu dosáhlo. Rozvášnnost prostopášného obyvatel-

stva a pleticháství dvorních hodnostá zpsobily hroznou boui vnitní,

krvavý zápas dvou nepátelských stran : modré a zelené, v nmž pes
ticet tisíc duší zahynulo a msto více než s polovice lehlo popelem.

Ohromné bohatství Konstantinopole stalo se znenáhla mocným lá-

kadlem pro etné cizí národy : objevili se roku 559 Bulhai, které

zatlail Belisar, pak voje Chosroa II. (r. 616), Avarové, Peršané, Arabové

(668—675), a pozdji Rusové (865—904—941—1043) kteí vesms
marn o dobjtí msta, mohutnými hradbami obemknutého, se pokoušeli.

Záplava vyznáva víry Muhamedovy pohltila znenáhla všechny asijské

državy byzanckých panovník, vnitní boje, vzpoury a chabá vláda

oslabovaly íši více a více, válené pohromy stihaly ji ustaviné

a v Koustantiuopoli nabývaly cizí národnosti rozhodujícího vlivu. Vojsko

skládalo se vtšinou z pestré smsice najatých cizincv a obchod spoíval

v rukou ziskuchtivých Vlach, mezi nimiž zejména Benátaué vynikali

svou ilostí a chytrostí. Státníci slavné republiky dokázali toho, že voje

tvrté kižácké výpravy — které mly Isaaka Angela na trn bratrem
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Alexiem jemu odatý dosaditi a pak do Palestýuy táhnouti — na Konstan-

tinopol se vrhly a jej oblehly. Vojevdce a doze Enrico Daudolo neza-

pomul dsného inu, který na nm Byzantiuci ped lety spáchali, když
jako vyslanec své vlády v Konstantinopoli dlel. Ohromným dutým
zrcadlem vrhli mu náhle prudký odlesk sluneních paprsk do otevených
oí, tak že následkem toho zákenického inu úpln oslepl. Theodor
Laskaris hájil msto 9 msíc udatné, ale konen pec jen padlo v moc
kižák. Obyvatelstvo povstalo proti Frankm, avšak tito za vdcovství
Konráda z Montferratu potlaili vzpouru, povraždili ohromné množství

Éek, vyplenili domy a zniili etné vzácné památky. Po té korunován

Balduin Flanderský za císae, le novým vládcm nastala hned válka

proti Bulharm i Kumanm a po 571etém panování šesti latinských

císa zmocnili se ekové na novo msta, kde zasedl na byzantský trn
Michael Palaeologos. Avšak ohromná nkdy íše znenáhla dokonávala

a po bitv na Kosovu poli r. 1389 obrátili Turci svj zetel na poslední

a hlavní cíl svých tužeb. (Pokraování.)

Žebrák.
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Napsal M. A. Šimáek.

(Pokraování.)

VI.

elá tato smutná minulost bolestného jejího dtství jako

slitá sazba dávuo prožitých kapitol vtiskla se jí jedním

okamžikem do procitlé duše. Dotkla se jí se všemi

nezapomenutelnými podrobnostmi pohnutých okamžik,
od krvácejících škráb ve tvái Lujzinin až k žluté

rakvi otcov s bílým plechovým kížem na víku a k ti-

chému štstí prvního štdrého veera v teplé jídeln

u Ulrich.

Jím jakoby poínal nový oddíl jejího života, zdá se jí. Sedla
s rodinou za stolem, dostala tucet modrou hedvábnou stužkou svázaných

kapesních šátk a malou tobolku v podob škeble s vloženým dukátem.

Jak ráda zíkala se v té chvíli tí metr ílanelu na zimní šaty, jež by

byly na ni ekaly pod stromekem u domácích.

Celé skoro svátky strávila u Ulrich, a klidn nesla, že paní domácí

na její pozdravy sotva kývne hlavou a když jí chce ruku políbit, uražen
pronáší: „Jen liech, jen uech, není teba!" Trošku té okázalé nemilosti,

na kterou zkysl hnv a hrozby milostpaní, již lehce unese. Za to stoupla

výsledkem štdrého veei'a u Ulrich v oích všech partají rodného svého

domu v OpatOvické ulici, nebo paní domovnice nikomu se neopomenula

pochlubit i kapesníky i dukátem, jež její dcera obdržela „k Ježíšku".

Po novém roce na doporuení paní Ulrichové dostala Lojzika hodinu

u ovdovlé paní doktorové Hassenreitrové v Purkyov ulici. Vyuovala
tyikrát týdn devítiletou její dcerušku Kamilku a dostávala za to m-
sín pt zlatých.

Tato ptka, pak všechny obdy a svainy u Ulrich — to znamenalo

bezmála již tolik jako zaopatení ve služb. Srdce matky naplovalo se

pýchou, rozprávka o Lojzice stávala se její radostí a slabostí, a tón

jejích rozhovor s dcerou zbarvoval se laskavou mírností a pozorností,

které Lojzice lahodily a pod nimiž její nadje tíhnoucí k výstavné školní

budov na Rejdišti skryt rozvíraly svá poupata.

„Maminko, když to takhle všecko potrvá, budu smt být uitelkou?"

vyrazilo jednou na jae v prudkém pohnutí z Lojziky, když vracela se

s matkou z Olšan od hrobu otcova, a když nitra obou rozvíena byla

vzpomínkami na minulost, nadjemi do budoucna. Oko její uli)ol() v rt/kostj

po tch slovech na tvái matin.
„Inu — kdyby to tak zstalo — " na pólo již svoln pronesla in.itk;!,

ale hned potom podívala se dcei do oí a (lodávala : „To jsou ti léta, vid?"

9*
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« tyi."
„A mohla bys hued po vagacích?"

„Ne, až za rok, až mi bude patnáct let."

„Tedy dohromady pt let," zvolna pravila matka a starostliv zakývala

hlavou. „To je doba, jen to považ ! Tak dlouho ti to u Ulrich trvat nebude."

„Ale když potrvá, když to bude aspo takové jako te — budu
smt, maminko? Jen to mi eknte!" A chytla matku za zpracovanou

tvrdou ruku a stiskla jí ji.

„Inu — já se ti do cesty stavt nebudu — " tiše pronesla matka,

a od té chvíle vidla Lojzicka žlutá tžká vrata paedagogia na Rejdišti

v pedstavách svých otevena, aby vnesla do nich své nadje a tužby.

A prošla jimi a stoupala na široké schodišt za nimi s dechem
utajeným a srdcem bušícím skuten po šestnácti msících od tohoto due.

Spojily se na vybojování toho vítzství s jejími touhami, úzkostmi a slzami

i pímluvy paní Ulrichové a bezpený její slib další podpory i vlastno-

runí list samého pana editele díví mšanské školy ve Školské ulici

i návštva bývalé tídní uitelky u Lojziiny matky.

Paní domácí se prý sic pronesla, když to slyšela, že „sláma nehodí

se jinam než do chomoutu a kroupy než do jelita", ale tento píkrý a

jizlivý soud její Lojziiuu matku po pedcházejících domluvách a ujištních

spíše popudil než zalekl. „A zrovna, aby vidla, že z mého dítte taky

mže nco kloudnjšího bejt," rozhodovala se v rozkyplé pýše mate-
ského srdce, odhodlána již, pisaditi teba poslední groš v odvaze, která

prýštla již z pedstav píštího štstí její Lojziky.

Následovala tyi léta tuhé úmorné práce. Škola, vyuování u paní

Ulrichové i paní doktorové Hassenreitrové a v posledních dvou rocích

ješt v rodin poštovního kontrolora Procházky vyerpávaly do dna síly

mladé bledé kandidátky.

Již se zdálo, že ped posledním nejvyšším stupnm odvážné své

dráhy klesne s umoenými silami ; zlý katarrh dýchadel podrýval po celý

semestr útlé její zdraví, šedé její oi vpadaly do modrých stín obavy

vzbuzujících kruh, a na bledých tváích naskakovala ve chvílích aífektu

podezelá erve, ale tuhý cvik pevné vle, obraz kýženého cíle již na

samý dostel blízkého udržel klesající síly v napjetí, že pelétly vítzn
hradbu maturity.

Byl však piáv nejvyšší as.
Kašel se vzmáhal a léka radil, jen ven, jen co nejdíve nkam,

kde je hodn jehlinatých les. editel paedagogia slíbil svou pomoc.

Desátého srpna dostala Lojzika dekret zatímní poduitelky v Kejnov,
a trnáctého ped svátkem Nanebevzetí Panny Marie byla již na míst.

Te tu již je v bezpeí. V útulném pokoji paní Kaškelínové, jehož

okny vidí na tiše v slunci plynoucí eku, na pás polí a luk za ní, jež

rozkládají se jako koberec u pat dlouhých výšících se les.

Unikla sem z domova, kde bylo smutno, ach, tak smutno

!

Ona peletla, ale Pepíek padl. A nevstane již.

Píklad sestin i v bledém slabém chlapci rozdmychal nadje, vypjal

a zocelil vli. I on vstoupil vychodiv mšanskou školu do uitelského

ústavu. K svolení matinu ml již cestu vyšlapánu úspchy sestinými.
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Ale tlesué síly jeho nebyly tak houževnatý jako Lojziiny, Zlomily se.

Není už ani nadje, že vstoupne do druhého roníku. Chodí ješt, vlee
se, ale lžko jeho v souterrainní kuchyce se už ani nezastýlá. Každou
chvíli schvácen kašlem a polit potem „hausmistrovic Pepíek" klade na

n vychrtlé své tlo a s horkou hlavou svou zarývá do podušek i bláhové

své doufání, že nemoc pejde, že vychodí paedagogium a až bude uitelem,

že vezme matku k sob, do pkné nkde vesniky v stedu zahrad,

polí a luin.

Lojzice kmitla se nyní v mysli bledá jeho tvá s velikým smutným
okem, pak jeho postel za žlutou jarmarou proti dveím, jeho tmavé housle

nad ní s bílým popraškem kalafuny pod provázky strun, Jeho tvrdý erný
klobouk na hromádce knih na okn, jejž kdjž matka chtla uklidit do

jarmary, bratr se rozdráždil a prudce namítl, že snad pece pjde ješt
ven, že snad oni pece také ješt nemyslí, že by on mel již zah3'uout,

tak aby ho nechali na jeho míst.

Zatanul v mysli Lojziin i ten jeho dlouhý tesklivý a žhav zá-

vistivý pohled, když se ped svým odjezdem s ním louila, zacítila v té

chvíli znovu prudký stisk jeho suché horké ruky, a tžká vlna smutku

proplula jejím nitrem, otásla srdcem, zalehla do hrdla a rozlila se pak
zpt nepíjemnou tísní v její hrudi.

Lehýnký vzdech vyplynul z jejích rt, ruka se pohnula, odhrnula

prošívanou pokrývku a tlo obrátilo se na bok. Pi tom zrak zavadil

o koberec ped ložem, o koberec z kamzicí kže, podložený erveným
suknem, jehož vroubkovauý okraj oste se odrážel od šedi dlouhé lesklé

srsti. A rázem odletla slen uitelce mysl od bratrova lžka v Praze,

a všechna rozkoš a vn novoty zmnné skutenosti vproudila zas rychle

do její duše. Nevolána probhla nitrem jejím píjemná vzpomínka, jak

první ráno v tomto „svém" pokojíku vstávajíc z lžka položila chodidlo

na hebkou tu srs toho kobereku, a pocítila hned lahodivý dojem chla-

divého toho doteku. A jako v netrplivé žádosti nového okušení tohoto

požitku, rychle vyklouzla nožka její z pod pokrývky, souasné trup se

nadzvedl, prsty vjely do vlas, aby je odhrnuly s ela i skrání, a již

dvma kroky stála Lojzika u židle, na níž složena byla verejší její

toaleta. Z vedlejšího pokoje paní Kaškelínové bilo pl sedmé.

VII.

V blavé satinové bluzice s vysokým límekem u krku, v erné
idnoucí již sukni nkolikrát pešívané stojí Lojzika ve svém pokoji

ped zrcadlem q, urovnává posledními tahy hebíuku hladký svj úes
nad pkn vypracovaným intelligentuím elem. Z lesklé plochy zrcadla,

svítící z rámce složeného ze samých šištiek, suchých žalud a dubnek,
Idedí na ni obraz i)ibledlé, úzké její tváe s pkn narýsuutým, od
úzkého nosu ke skráním se výšícím oboím, z pod nhož hledí bystré,

nyní zveselené šedé její oi, položené trochu píliš blízko k sob. Oboí
i asy jsou skoro erné a zvyšují výraznost pohledu, i kontrastují nápadn
s plavou barvou Lojziiuých hustých a dlouhých vlas, jejíž odstíny

pecházejí do popelava. Není to tvá krasavice, výraz její jo píliš vážný,
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ba skorém trpící, ale pece nepostrádá pelu mládí. Je drobná, isté

díví, bez nejmenší stopy mužskosti, a kolem úst složen charakteristický

rys, jenž svdí, jak ve škole života navykla Lojzika ochotným úsmvm
službovolnosti, které musí mít taková chudá dívka vždy pohotový a jež

musejí být prosty všeho výrazu trpkosti, nechuti neb netrplivosti.

Tpytná hvzdika veselosti, která se te v nich kmitá, rozjiskila se

v oích Lojziiných hned pi oblékání. Rozžehlo ji v nich nové zakoušení

rozkoše z celého pkného zaízení její zdejší svatyky, z nhož k ní

odevšad vanula nevyprchalá dosud vn novosti.

Jak byl celý ten pokoj již prostranný a vzdušný proti úzké té pod-

zemní kuchyce tam v Praze v Opatovické ulici! A ty jeho zdi, omalované

žlutými košíky plnými rží, ten jeho strop s tžkou hvzdicí s anauaso-

vitým terem a s postranními pásy, v nichž stídal se vždy namalovaný

modrý hrozen s vinnými listy a úponky, ten starý ctihodný massivní

nábytek oechové politury, celý sklad obraz, drobností a runích prací

rozvšených po zdi, rozestavených po skíních, rozestených po stolech,

pohovce i židlích, to vše lišilo se tak radostn a lichotiv od chudého

zaízení rodné kuchyky s nábytkem z mkkého deva, s plechovým

nádobím, rozvšeným nad plotnou, s nenateným stolem, putynkami a

putnou stojícími vn v rohu za dvemi.

A vše, co tady stojí a leží, má te ona v užívání, a bude míti

stále, celý rok, dva roky, ti roky, tak dlouho, jak dlouho tu bude.

V mycím stolku krásné porcelánové umyvadlo i konvice s hndými
kvty, kulatý tácek s glycerinovým mýdlem, zvláštní krabika na kartáek.

Ped mycím stolkem linoleový koberec, nad ním naklonné zrcadélko,

a vedle na zdi vyšitý všák na runík. A doma od malika mývala se

v kamenném hndém umyvadle na kuchyské židli a utírala se tím, co

bylo nejblíž po ruce. A hnutí nikde nebylo, lovk ani nevdl, kam
stoupnout, zvláš o prádle (a matka prala skorém polovic týdne), kdy

stály necky u samých dveí, kdežto tady je sama vládkyní v krásném

tom pokoji, je paní, svou paní, jež mže si stoupnout i sednout kam
chce v tom svém istém, vonném, pívtivém ráji. Již tvrté ráno zakouší

blaženost toho krásného strojení a oblékání v této své kaplice a zd\ižené

vlny radosti z tohoto mladého štstí v lichotivém píboji bijí o její duši.

„Pánbh dobrytro," ozvalo se te pívtiv ode dveí, a paní Kaške-

línová s blavým svým šátekem na hlav vstupovala do pokoje, istá

a usmvavá, nesouc na táce snídaní.

Lojzika radostn se na ni obrátila. „Dobré jitro peju," dkovala

své paní domácí a vítala ji zárove.

Paní Kaškelínová postavila opatrn tác na stl a teprve potom

vzhlédla jak se patí na Lojziku.

„Já jsem pec jenom pinesla taky ješt hrneek kávy, kdyby sleince

pišlo k chuti," dla jako na omluvu. „To mlíko nezaheje ani —

"

„Nehate mi ho," zahrozila Lojzika. „Ani nevíte, jak se každé

ráno na mléko tším. To je pro mne lahdka."

„Inu, ale je to pece jen na as. Však ona se sleinka zase vrátí

ke kafíku, nic naplat," hájila kávu paní Kaškelínová.
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„To bude, myslím, dlouho trvat. A krom toho léka mi naídil,

hodn mléka pít."

„Inu já neíkám, že není zdravé, af ho sleinka pije, ale já na tu

cirilindu nedám pec jen dopustit," neústupné stála na svém paní Kaške-
línová a usmála se na Lojziku, jakoby íci chtla : „Ve mn, zkušené.

Kafe je kafe!"

Ale Lojzika horovala pro mléko. Radostné sedla ke stolu a pi-
toila k sob hrneek s mlékem. Jaké krásné hrneky mla paní Kaške-

línová ! Baaté, k hrdlu zúžené a na okraji vroubkované, a ke každému
tomu vroubku šla vtlaená rýha. Nikde dosud Lojzika takových hrnek
nevidla. Tak krásn se z nich pilo svaené a vychladlé mléko (tak je

pít radil jí doktor) a lahodivé, jako sametovým dotekem linulo se jí po
jazyku. Zrovna cítila, jak po každém doušku je jí lépe, jakoby essenci

zdraví do sebe lokala.

„Kde jste, prosím vás, ty hrneky koupila," ptala se všecka do

nich zamilována, paní Kaškelínové olíznuvši labužnicky špikou jazyku

smoený vrchní ret.

„V Sobslavi na jarmárce. Tam mívají pkné nádobí. Taky sem
s ním nkdy picházejí, jen že tam pece lovk lip si vybere."

Lojzika hned se rozhodla, že o první píležitosti si takový hrneek
koupí, aby mola svj vlastní. Pi tom nemile se jí dotkla vzpomínka na

kamenný hndý hrnek, do nhož matka nalévala ráno i odpoledne kávu

ídkou a šedivou.

„Až bude jarmark, tak se tam mže sleinka podívat. Paní uitelová

beztoho taky pojede," mínila paní Kaškelínová.

Lojzika se jen usmála a pikývla hlavou. Ji ueiuteresovalo dosud

pranic okolí. Do mst nic ji nelákalo. Každý návrh vzdálit se z Kejuova

skoro ji znepokojoval. Nechtla odsud. VždyC tady se jí tak líbilo. Tady
bylo vše pro ni nové, neznámé, plno pvab. Na toužit jinam. Kejnov

byl te pro ni celý svt.

Dopila mléko, a kávy a rohlíku se ani netkla. Když paní Kaške-

línová zpozorovala, že již vstává, skoro uaíkav zvolala

:

„A co pak kafíko? Ani trochu se ho sleinka nenapije? — A ro-

hlíek? Vždy bude mít sleinka hlad! To nemže pece bejt!"

„Dkuji, já mám dost. Jen m necht, paní Kaškelínová. Já liikdy

k snídaní nic nejídala. Jen istou kávu jsem pila."

„No to bylo v Praze. Ale tady sleinka musí. Tady vzduch tráví.

Tady kdyby sleinka nejedla, celá by uschla. To nejde!"

„Snad až pozdji," usmála se Lojzika na utšenou. „Prozatím

ješt mám dost. A te se pjdu podívat do lesa."

„Tak by si sleinka mla vzít aspo rohlíek s sebou," naléhala

paní Kaškelínová.

„I ne. Já se beztoho brzy vrátím. Jen m necht, paní Kaškelínová."

A již stoupla k oknu, kde na klice visel slamný její klobouek s šípkovou

rží, ryclile si jej pipnula, pak z- kouta vzala svj sluneník a tiligránský

košíek a již všecka netrplivá, spatit zase les, usmvav jen pokynula

paní Kaškelínové a lehkým rychlým krokem chvátala ke dveím.
„Musím toho ješt užít, než bude škola," pravila mírn jako na
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omluvu, že tak paní Kaškelíuové utíká, uebo cítila, že domácí by byla

radji s uí nyní chvíli hovoila, a vyptávala se jí ua Prahu, povídala jí

o Kejnovských panikách, o panu dkanovi, o slen uitelce, která díve
u ní bydlila, a bh ví ješt o jakých lidech, pro nž Lojzika nemá nyní

ani desátý díl toho smyslu, jako pro les, pro beh eky, pro pohled

s nho na isté bílé domky Kejnovské v stedu stromoví, na opálené

bosé dti, jež ji budou potkávat, na lidi ua poli pracující, krátce pro

vše to, ím venkov nejsilnji k ní promlouvá a co ona hltá lanou duší

jako nové nepoznané stránky knihy života, jako uskutenné kouzlo

vytušované dosud jen z vesnických povídek a básní, jež ítala v úkrytu,

a k nmuž zalétaly dychtiv a netrpliv její touhy z podzemní kuchyky
mstského inžáku.

VIIL

Lojzika nevyšla z domku paní Kaškelíuové pedem, na silnici,

nýbrž vyšla síní na dvorek, na nmž Vihanka štípala díví,

Vihanka byla žena asi ptaticetiletá, veliká, kostnatá, ale jasné a

skoro nžné tváe. Byla vdova po mlynáském a obývala v domku paní

Kaškelínové jednu svtniku, jejíž okna šla na dvorek.

„Šastný dobrytro peju, sleinko," pozdravovala hlasit a pívtiv
a ustala na okamžik štípat. „To je dnes zas pkn, ale horko bude,"

poznamenávala dívajíc se zpod staženého nad oi šátku k tmavým pásm
podubanských les.

S Vihankou Lojzika ráda hovoila. Cítila v její ei pívtivou

uctivost, a ta jí lahodila. Byla také novým zvukem v novém život.

V Piaze, když vyšla ze dveí, pokaždé musela mít pichystáno njaké
pitlumené „rukulíbám" pí o paní domácí, nebo pro nkterou nájemnici,

u níž matka posluhovala neb právala. I pro pana domácího, když ho

zahlédla v díln. (Jak jí vždy vázly tyto nucené pozdravy v hrdle !) Zde

jen vyjde, a všichni pozdravují ji, slenu uitelku. V té pímé, nelíené,

pirozené uctivosti Lojzika se zálibn sluní. Cosi ušlapnutého se v jejím

nitru narovnává pod dotekem jejích paprsk.

Ale ješt jiná je píina, pro Lojzika s Vihankou ráda se zastaví

a pohovoí. Ucítila hned v prvních dnech, že je zde cizinkou. Nové

dojmy se jí hrnou do duše, a s novými dojmy hanbivé vdomí, že každému

dítti zde známo, co tady poprvé pedstupuje ped její smysly, vtiskuje

se na desku její duše. Uila se pírodopisu, znala soustavy, ády a eled,
ale pták v lese zazpívá, po mezi poskoí, a ona není si jista, jak ho

pojmenovat. Zoí podivné kvíteko na louce, bejlí u plotu, pe\Tací v duchu

stránky rostlinopisu, rozpaky se jí vzmáhají, a takovou chudobu najednou

v sob cítí, a zeptat se nkoho — studem by shoela.

Ped kovárnou vidí stroje hospodáské, ale k emu jsou, jen se

domýšlí a hádá. Slyší o všelijakých pracích ua poli, v stodolách, a nemá

jasného pontí, co to, pro to. Netrplivé horoucí pání se v ní již

ozvalo, mít aspo tolik zkušeností, co má zde každá dveka, jež chodí

s hrábmi a roubem na pole, se srpem na trávu. Umt mluvit s tím

lidem, aby nepoznali, že je hrza vcí, jež pochycuje a pozoruje poprvé,
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umet vniknout do jeho života a zvyk, aby pestala být cizinkou tam,
kde si tolik peje zapustit koeny. A Vihanka je taková úslužná a uctivá

žena, taková prostosrdená i prostoduchá, od ní leccos lze obratn vy-

zvdt, aniž to zpozoruje. Instinktivn to Lojzika poznala pi druhém
spatení, a proto se s ní tak ráda zastavuje a vlídn pí omluví.

„Aspo obilí hezky vyschne," pronesla nyní na poznámku Vihaninu.
(V hovoru s Vihankou inila první osmlené pokusy k vcnému hovoru
v duchu lidu.) „Pjdete vázat odpoledne?"

„Pjdem na Labuidovic. Od rána tam seou," odvtila Vihanka a

brala nové poleno z hromady.

„Jen aby se to za sucha dostalo do stodoly," vážn jak stará selka

pronesla Lojzika.

„I sucha je až moc, sleinko, už by mla áká ta vlažika pijít,"

starostliv pronesla žena.

„Ale vždy ješt nejsou žn u konce," namítla Lojzika, nechápajíc,

pro by mlo nyní pršet.

„Inu ovšem by to nic neudlalo, a bramborm pomohlo. Takhle
nám uschnou, už na n zaíná padat mana. A co potom s námi? To by
byla rána pro chudé lidi. Nedejž Pánbu."

To bylo hned nco, emu Lojzika dobe nerozumla. Jaká mana
by na brambory padla? A pro by práv ovsm déš neuškodil? Sekají

je, leckde mají již poseeno, a kdyby pro déš nemohli vozit do stodol,

byla by to pec jen velká nehoda.

Vihanka se dala už zas do štípání. Zarazila sekeru do silného polena

a netloukla naseknutým devem o paez, ale elem sekery. I to bylo

Lojzice nové. Pohlížela chvíli na prudké jisté rozmachy silných paží

Vihanky, jež stála slab rozkroena a bosými skornatlými chodidly jako
k zemi pirostlá. Silné údery železa o paez odplašily další otázky, po-

zornost se upínala na výsledek rázných tch ran. Každou chvíli oekávala,
že nárazem poleno od bitu odletí a pociovala bezdky úzkost. Stal se

však opak. Po jednom z prudkých tch úder, poleno se rozštíplo, a

oba kusy padly zvoniv k pat špalku. Vihanka se pro jeden z nich

shýbla a pak dvma krátkými ranami rozštípla jej na ti polínka.

Lojzika si oddechla, a chtjíc zalichotit Vihance, pochválila její

jistotu.

„I to nic není, to musí umt každý od malika," usmála se žena,

zvedajíc druhý kus.

„Já bych to nedokázala," piznávala Lojzika.

„To taky není pro sleinku práce."

„Ale clitla bych to umt. Štípání díví je zdravé, lovk sílí."

Zóna se jen usmála, a Lojzika slabounce zervenalá odcházela voln
ke dvíkm zahrádky, jež zaujímala druhou polovinu dvorku. V myšlénkách
prošla kolem neuspoádaných záhon zeleniny uhýbajíc dotrným vtvím
nízkých štp a vrátky v zadní stn zahrádky vyšla na trávník u eky.
V zeleném jeho roun svítily bílé skvrny hus, jež vyrušeny daly se do



134 M. A. Šimáek:

kiku a nadzvedajíce kídla kolébav utíkaly k ece. Ta slabounce ze-
ena jakoby se zálibn protahovala v ranních paprscích vystupujícího

slunce, že až oi zabolely od svtla, jež odrážela její hladina. Se srdcem

radostn pozvednutým vpíjela Lojzika ten obraz rozžhaveného radostného

jitra. Na protjším behu eky ped bílým statkem nastavovaly staré olše

bohaté své koruny polibkm slunce. Za statkem cesta se vinula lukami

a strništi ke kíži, kde se od ní odštpovala pšina pímo do lesa podél

vlajícího ješt kousku bílého ovsa. V právo pekrajoval eku úzký pás

jezu, za nímž mlýn klapal a pila rezav zajíždla každou chvíli do bílých

tl kmen a klad. V leyo starý devný most se zvedal na erných
pilíích níže k silnici, jejíž bílý zaklikatlý pás ztrácel se v ozáeném
borovém lese.

A nad celým zjasnným tím obrazem klenula se modrá sklenná

bá oblohy sem tam s bílým oblákem, tichým, nepohnutým, jak zbytek

bílého rozprchlého kouo na ní uvízlým. Peletavé teky vlaštovek vysoko

se vznášely, ztrácely a zas zjevovaly oím, jež nestaily je sledovati,

protože se zakalovaly pohledem do toho jasná.

Tichým krokem jako v kostele, mkce došlapujíc na trávu, šla

Lojzika v pímoarém stínu zdí, zatoila se v levo na pšinku, zahnula

za roh Laburdovic chlév, obešla domek kupce Fallady, ped nímž hrající

si dti obrátily po ní zvdav své opálené tváe a pozdravily ji školsky

protáhlým „Pochválen Pán Ježíš Kristus", pak stoupla po tech schdkách
na cestu k mostu, rozevela sluneník a s duší rozjasnnou a zveselenou

nedokav pospíchala na druhý beh.

Na erném vyjezdném most nebylo živé duše. Lojzika zastavila

se uprosted a hledla nahoru proti ece. V levo u behu zrcadlí se

v její hladin bílé obdélníky domk s tmavými otvory okének, s erve-
nými klíny stech, laové ploty zahrad a dále ped samou zatákou nová

budka farního koupadla. Žlutý její obraz ve vod oddlen je od ní

nízkým travnatým behem a úzkým jeho obrazem. Na právo zhlíží se

v hladin tmavé olšoví, vystídávané kvtnatými cípy luk a pruhy vy-

sokého rákosí.

Vážn, neukvapen tee uprosted zjasnných tch beh proti

Lojzice široký pás eky tiše províjeje se ernými svazy koz, vyuhujícími

jako hlavn namíených dl ped každým pilíem.

Táhlé zabuení vyrušilo Lojziku z blaživého vdechování krásy a

míru ranního toho obrazu. Malý bosý pasák žene ode vsi na most oudu
s jalovicí. Rohatá hlava poklusem bžící krávy je plna hrozivosti. Lojzika

rychle se obrací, sluneník v nepokoji zavírá a tsn podél zábradlí

pospíchá na druhý konec mostu. Již slyší zrovna za sebou tupý krátký

náraz kopyt klusajících zvíat, i obrací se a s tlukoucím srdíkem, pi-

tisknuta zády k zábradlí eká, až dobytek se pežene.

Pasák kmitl se za jalovicí kolem ní, nadzve epici, chvatné „Po-

chválen bu —š—š—š" odletlo mu od rt, pak zapráskl biem a hnal

krávy kolem statku v právo.

Lojzika si oddechla; ohlédla se ješt opatrn za kravami, pak

rozevela opt sluneník a upokojena vykroila silnicí k lesu.
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IX.

Jako z horké lázu do chladné komnaty, v níž spuštny záclony,

vstoupla z výsluní polí do stínu borovic. Vn jehlií vproudila do prsou

a s ní rozestela se v nitru nálada blaživého klidu. Konejšivé ticho ji

objalo a jakoby pozvedlo. Hlava se vztýila, oko rozevelo, prsa vypnula.

Neusedla hned, jako poprvé, když sem vkroila, na kraji lesa, pemožena-

pívalem rozkoše, jenž se jí prudce nahrnul do duše, nýbrž ubírala se

dál k místeku, jež si vera vyhledala, odváživši se hloub do luzných

zákoutí tichého toho království.

Hluboce a dychtiv vdechovala pryskyicovým výparem prosáklý

vzduch, a zas jí pišla ta myšlénka, která již v pedešlých dnech jako

bzuivá moucha protrhávala lahodivé ticho její duše: Mj Bože, o jsem

picházela v pedešlých letech ! Ten les tu vonl, ten klid tu kraloval,

ta krása záila rok co rok, a já byla zavena v dusnu ulic, v hrobu

kuchyky, plné pachu vyvarujícího se prádla.

Hokost minulosti protáhla její duší, poznání ušlých radostí jí pro-

chvlo, a v té chvíli marno bylo ji konejšit: Nevzpomínej zaniklého

trudu, ztracených radostí, slu se v pítomnosti, tš se z budoucnosti

!

Neodbytná lítost po nem nezažitém a promeškaném ulehla jí na duši.

—
• Jak mohla jsem být jiná, zdravjší, silnjší, sebevdomjší, jak celé

mé nitro jasnjší, klidnjší a lepší, kdybych byla sem dív pišla, dív

to vše vídaía, vdychovala, zažívala. . . provinovaly se úvahy z této její lítosti.

Prolétla jí hlavou i vzpomínka, jak paní domácí s dtmi každý rok

jezdila na prázdniny do evnic, jak slena Lujz se vracela plná, opálená,

zveselená s kytkou eriky v rukách, a závist, jíž tehda nikdy nezakoušela,

te zde zaukala' na její srdce.

Lojzika v posledních letech a jmenovit v posledních týdnech asto

se v myšlénkách obírala svým zdravím. Nebylo pevné, pi nejmenším

nastuzení kašlávala, i klepáním srdce trpívála i špatným spánkem. Vdomí
slabého organismu a neustálé povinnosti, šetiti se o nejvíce, nikdy ji

neopouštlo. V lidech takových práv tímto vdomím vyvíjí se zvláštní

druh egoismu. Myšlénky jejich více než jiných toívají se kolem vlastních

jejich osob, a navyklá opatrnost zbarvuje všechno jejich poínání. Držení

tla, chze, zpsob mluvy i pohybu nabývá jím uritého rázu. Jsou vždy

naklonni požadovat šetrnosti i obtí od jiných a shledávat sebe vyjmuty

z takových ohled.

Proto také te, jak kráela pa travnaté cest mezi nízkými kužely

smrk, Lojzika jen o sob pemítala a jak využije každé vteiny,

u\ažovala. Nerozevrouc sluneník nechávala zálibn slunce na sebe svítit,

aby jí trochu ožehlo tváe (jsou takové bleouké, nedokrevué), a pi-

mhuujíc zrak dívala se ped sebe k vysokému lesu, za nímž byl ten

koutek krásný a lahodný, jejž vera objevila. Šla voln, prociujíc pi

každém kroku rozkoš takové jitní vycházky ve vonný, sluncem líbaný

les, a duši jí oblažovalo píjemné zdání, že všo co vidí kolem, jon pro

ni tak voní, svítí a radostni^ se leskne, a že vše to ekalo jen na ni,

až ona sem vejde, aby jí vynahradilo všccImmi trud iniinilcliu života a

rozestelo ped ní nejistší svou krásu.
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meláci bzueli kolem lelikj'ch oblák kvetoucího vesu, lemo-

vaných dlouhou pružnou metlicí s ídkými krajkovými klásky, jež se

stále chvly. Mezi vesem vybledle modrý chrastavec a pavinec týily

své terovité a palikovité kvty, jež se lehce kolébaly, jak k nim

meláci i mouchy v rozletu pissávali.

Jako po koberci šlo se Lojzice po této stezce vystlané polštáky

mechového listí eriky a vroubené krajkovým stínem zahátých smrk.
Lojzika pozorn mezi n pohlížela, chovajíc tajné pání najíti houbu

a pinésti ji z lesa dom paní Kaškelínové. Ale krom prašivek nebylo

tu po houb památky. .

Jak tak pátrala pozorným zrakem na pokraji mlází, kmitlo se sídlo

kolem její hlavy, doužkujícícli kídel, kovov lesklého tla. Zdšen
ucouvla a skoila s cesty mezi sinrky, nespouštjíc pohledu s toho roz-

kídleného letouna hráškovitých oí, jenž se jako opilý stále proti ní

obracel, jakoby v svévoli chtl na ni dorážet. Nezbylo nic než rozevíti

sluneník a dáti se z mlází na poklus k tmavé stn boru, ped níž na

slunci se vyhívaly svtlé hradby narovnaného sáhového díví, vydávajícího

v slunci píjemný smolný výpar.

Když vešla do stín vysokého lesa, uvolnila krok, zavela sluneník

a zahnula hned v právo pšinou, vinoucí se chumáím borvek.
Živé duše tu nebylo, ani snítka se nehnula. Chrámová, pímo po-

svátné ticho nerušil zde v stínu ani nejslabší bzuk muší. Tento bájený
klid, toto naprosté umlknutí všech hlas Lojzice zalahodilo. •

Cítila v nm cosi ukonejšujícího, uzdravujícího, v em mysl sílí

a znova se pozvedá. Nedovedla v Praze nikdy vjjádit, po em stn,
nevdla, pro jí bývalo nkdy tak píjemn volno, když v noci sedala

u stolku ped knihou a v kuchyce nic se nehnulo, na dvoe a vedle

v díln bylo ticho, celý dm spal. „Je noc", myslila, „mám ráda noc,"

pesvdovala se a zatím to byla záliba v odpoinku po všem hlomozu

a ruchu denním, ponenáhlé odpoutávání znavené duše ode všeho okolí

a upjetí jen ke knize, jen k myšlenkovému svtu. A tu náhle doma
v takové chvíli, kdy zmlklo vše kolem ní až na klidný oddech usnulé

matky a stišeného bratra, a pravidelný pítulný tikot visacích hodin,

zaznl nkdy z nenadání poplašný hlas zvonku nad samými dvemi, jímž

prudce, netrpliv bylo z ulice trhnuto, že by byl i polomrtvého vy-

burcoval. Jako tupý nástroj do zanícené rány zajíždly jí vždycky tyto

zvuky do ukonejšující se duše. Všecko usoustední bylo potrháno, srdce

polekan zabušilo, duše ekala, co se bude díti. Dokud byla malá, nikdy

jí to nepekáží válo, ani se nevzbouzela po sebe silnjším zazvonní. .Až

když chodila na ústav a astji veer se uívala, její citlivost se výšila

a stupovala v dráždivost a ulekanost. Se zbystenými smysly naslouchala,

zbudí-li se matka, pjde-li otevít. Vdomí nízkosti a chudoby se roz-

bolestovalo a rozžhavovalo. V posledním roce — zejména ped maturitou

— tato podráždnost nervová dosahovala vrcholu. Jako elektrická rána

projelo ji pokaždé takové zazvonní. Celé nitro se jí víivé zachvívalo,

když matka vzbuzena vstávala a uchopivši kolikrát její lampiku, bosá

šla otevít. To ji zrovna uráželo. „Obuj se pec," napomínala ji. Ale

matka rozespalá, ani neposlouchala. Tup odbyla svou po\innost, pijala
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propitué mumlajíc ponížené díky a vrávorav se vracela, aby hned zas

hodila sebou na lžko a ve dvou minutách znova žasnula, umoena denní

tžkou prací,

Vzponlínka na tyto chvíle nyní provinula se Lojziiuou hlavou,

ale jen tak, jako se bublina províjí na povrch uklidnné hladiny, roz-

plaskne, rozprchne se, a hladina dál se vyhívá pokryta svtlem.

Les trochu zidnul, ale borví zhoustlo. Lojzika jakoby se nej-

díve dala tak trochu pobízet tmi velkými jahodami mode ojínnými,

jimiž trsy drobounkého listí byly jako posázeny. Pátrala pohledem po

nejvtších a zlákána konen shýbla se a utrhla jednu, hned pak druhou

a tetí a jak je okoušela, picházela jim na chu. A pak dnes již ví,

kde je na blízku potek, v nmž umyje zatísnné prsty a ote trochu

i rty. A konen, co na tom ? Vždy tady je na venku. Mj Bože, na

venku, na venku ! To arovné slovo netratilo kouzla. Jak jen se dotklo

její duše, hned teplý proud radosti zalil celé její nitro. I nyní ve vze-

dmuté rozkoši pitiskla v ústech borvku k patru, a jako labužník vy-

mákla špikou jazyku její obsah, v nmž okoušela vni lesa a celé

štstí pítomnosti. Hle, tam v levo jako tmavé korále ervenají se brusiny.

Lojzika se k nim radostn rozbhla. Paní Kaškelínová zavaujíc jich

vera první dva litry, povídala, jak jsou zdravé, zvláš chudokrevným.

Jdou i)rý na krev. A Lojziiným snem bylo, míti ervené tváe. Pi-
klonna k zemi pásla se na nich jako ptáe. Nechutnaly tak jako bo-

rvky, ale Lojzice se zdálo, že cítí, jak jí dlají dobe, jak z nich

prýští do žil síla. Již ty jejich lístky tuhé a lesklé svdí, jak jsou

jadrnjší. Nkteré byly trojbarevné jako miniaturní i)raporeky. Na kraji

zernalé, uprosted zervenalé a jen dole zelené. Trhala horliv do úst

i do košíku a tšila se již, jak paní Kaškelíuové poví, kde jich za

nedlouho bude možno nasbírat plné džbány. Blížila se pi tom stále

onomu koutku, jejž vera objevila a na njž nemohla zapomenout. Pšina,
zuenálda stou])ala, zralých brusin ubývalo, a dále byly již jen samé

o zaržovélých hlavikách, nkteré ješt do póla bílé. Brzy rozevel se

pohled do mlké úžlabiny jasnjšího zbarvení, nižších strom. Šedé bo-

rovice byly tu prostíkány svtlejšími smrky, jichž pibývalo ke dnu

úžlabiny. Lojzika sebhla drobnými krky dol a ocitla se u potku
zakrytého dlouhou tenkou travou. Byl tak ubohý, že vypadal chudrka,

jakoby byl nkdo shora pevrh' jen konev vody a ta se nyní roztkala,

kudy molila. Lojzika smoila si prsty, vydrhla šátekem rty, utrhla

nkolik ukrytých pomnnek a svázala je v kytiku, pak skoila opatrn
na druhou stranu a opírajíc se lehce o sluneník pospíchala nahoru

nízkým úboím k sluncem zaplavené pasece, na níž mezi nizoukými
smrky fijalovély se celé plochy zarostlé odkvtající úzkolistou vrbkou.

Sotva se rozhlédla, postehla v houští dti. Oervené a žluté šátky

se zapestily tu onde za vytáhlou špicí smrku a hned ojjot se ztratily

jak do zem propadlé, aby za okamžik zas nkdo se zakmitly. Lojzika

šla po kraji a stále je pozorovala. Vidla, že jdou zvolna adou, na ti

kroky od sebe a nco sbírají. Když se k nim piblížila, blovlasý jeden

kluk ohlédnuv se, hned strhl epici a pozdravoval. Ostatní pestaly sbírat
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a také se ohlédly. Pozdrav za pozdravem, každý od polovice jako roz-

tepený, zalétal sem k Lojzice.

„Na vk}', na vky!" dkovala a vlídn kynula hlavou. „Co to

sbíráte ?

"

„Prosím, maliny," odvtil blovlasý hoch.

„Je jich tu hodn?"
„Dost. Ale ješt nejsou všecky zralé."

„Jste z Kejnova?"

„Ano, prosím. Jen tamhle Beváova je z Nedosek," hlásil poctiv

a ukázal na nejvtší z nich, asi devítiletou holku v bílém šátku, jež

vzhlédla k Lojzice záivýma pomnnkovýma oima a v opálené tvái

troclm se zaervenala,

„A co dláte s malinami?"

Kluk se nejdív zazubil, pak sklopil oi, pohlédl na baatý džbánek

u svých nohou a pravil trochu rozpait: „Prosím, prodáváme."

„Komu?"
Hoch jakoby nesml odvrátit oi od džbánku a ožehnutých a roz-

šlehaných svých noh. „Prosím, kdo koupí," vyšlo z nho konen zdrá-

hav v rostoucích nesnázích.

„Tak mn prodejte taky," pravila Lajzika a usmála se.

„Co pak to my jim dáme, co budou chtít," ozvala se nejvtší ona

holka s pomnnkovýma oima,

„My jim pineseni' ke Kopeckým," (domu paní Kaškelínové se

íkalo všeobecn u Kopeckých) dobrácky dokládal hoch.

„Co pak ty víš, kde bydlím?"

Hoch kýv' hlavou a zveselen pohlédl Lojzice do oí.

„Ty víš, kdo jsem?"

„Nová slena uitelka," bez rozpak hlásil hoch.

„A jak ty se jmenuješ?"

„fiehák František."

„A ty?" obrátila se a pohlédla do pomnnkových oí nejvtší dívky.

„ermáková Alžbta."

Lojzika zeptala se ješt po jménech ostatních, aby jim toho nebylo

líto, a chodí-li do školy a do které tídy. „To je docela nco jiného

než pražské dti," provinulo se jí lahodiv duší, Hle, jak ji už znají,

vdí, kdo je, a hned nabízejí malin, co bude chtít. Poprvé tu promluvila

s dtmi zdejšími, s dtmi ryze vesnickými, a cosi svžího a milého jí

zavanulo do nitra z jejich tváí i pohled. A v jejím srdci pozvedlo se

pání, aby ji mly rády, i úmysl, že se piiní o to ze všech sil, i radost,

že jim bude uitelkou, že ony to již vdí a hned se snaží, získat její

náklonnost. Vproudilo tu poprvé do její duše hejivé blaho z jejího

povolání, a jakási nedokavá touha se ozvala, hned tm dtem nco
vypravovat, vzbudit jejich pozornost, upoutat jejich oi k své tvái,

jejich duše k své duši.

„Ml V' jste rády pedešlou slenu uitelku?" zeptala se v jakémsi

jemném chvjivém pohnutí.

„Mlv," kvvla modrooká Btuška,
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„No, já doufám, že také spolu se budeme míti rády," pronesla

spšu ve zboueuém pání, íci jim laskavé slovo, zanechati po sob
radost mezi nimi. Cítila pi tom, jak se jí krev nahnala do tváí a proto

rychle pelétla všechny ješt chvatným záícím pohledem, usmvav po-

kynula a spšn ki"áela dál. Odnášela si v duši nepoznané dosud laho-

divé štstí, a bylo jí tak veselo, že by si byla poskoila, kdyby se dti
nebyly za ní jist dívaly. (Pokraování.)

Toskánské olivy a cypiše.

Básn Marie Robinson-Darmesteterpvé. Peložil Jaroslav Vrchlický.

Olivy Toskánské.

1. .

O barvách oliv kdo dá odpov?
Jsou v zim modravé na žluté zemi

;

ráz vtru mní zele v bl neb še,
však olivami vždy jsou asy všemi.

Jsou olivami bílé nebo šedé

jak láska láskou, ples i trud aC vede.

Jsou olivami, zmítané i v tichu,

jak láska láskou ve slzách i v smíchu.

II.

Kol teras olivových my jsme spli,

až ztratili jsme cestu v rozmlouvání.

Sedláka, kmeta sešlého, jsme zeli,

jak hrozny makal v hlinný džbán dlíuií.

On hrozny tlail vínu ke druhému,

my nepili, nechali vino jemu.

Dost vytlaené ln'ozuy znova tlail

;

n má své víno, nám ples lásky stail.
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III.

My slezli z rána slunné strán pruh,

kde olivy jsou, kaštan kde není

;

hor šedých v dáli kynul polokruh,

pod námi v strž se žlutá eka pni.

„Slyš, obra se!", drs. Rajské kvítí moje,

já stála, zela pouze v oi tvoje.

„Slyš, obra se!" dls. „Vyhlídka tu krásná!"

Já stála pouze na t patíc šastna.

IV.

Jak parno bylo ! Tu pes žhoucí ze
strom oliv do cesty zel, která plála,

tys beze slova snítku utrh te,

mn daFs ji, v tvá bych sob chládek vála.

Mn dal's ji, ústa tvoje nmá byla,

bez hnutí ruka — já však pochopila.

Mn das ji mlky — mlky já ji vzala,

v olivách poprv „duší svou" t zvala.

Na podzim v svátek v Lucce ulice

žhnou tulipány, veselá to sms.
My zapomnli vše v dál patíce

;

vž Guinigi modrých do nebes

Jak rzný stvol se zvedá; na vrcholu

dv olivy jí erstvé rostou spolu.

Vž vní, nad chlumy se v dálku týí

Tak z naší lásky též náš život klíí.

VI.

Kdo mohl mnít, že sejdeme se tady,

kde vžatý se klášter chmurn mraí,

kde oliv kloní se k nám v lásce ady,

kde zimní kapra v les žlu se stáí

!
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Kde olivami táhne zrajícími,

co stalo se zde od poslední zimy;

že musíme si pro vždy s bohem dáti,

však stejn vždy se budem milovati

!

VIL

Dla vztáhni, urvi snt a mn ji dej,

a zavsím ji doma ve své síni,

až probudím se, vzpomínku mi pej,

ne tebe uzím — žlutý list a jíní.

O mrtvá snítko ! Pro na srdce chudé

t balšamem brát, když vždy trpt bude ?

Pro brát t, bys mi vzpomínati mla
na vše, co nechám zde? — Já nevdla.

Toskánské cypiše.

I.

Pi úplku mne porodila matka,

má duše jeho jas má ve svém klínu;

jih šastný nemže vlas má být sladká,

zá jeho nemám, nemám jeho stín.

O luno, v mraku planouc úblem,
ty sama jsi, já rovnž sama jsem

!

O luno, v tob všecky rže zblednou,

jak všecky rže, jež mé oi zhlédnou.

n.

Co dobrého, ach ve lásce se skrývá ?

Co rád m máš, nám stání zde víc není,

pro každého jen trud a starost zbývá

a srdce zdrcené a odlouení.

A ví Bh, slyšet od tebe „Mé dít!" —
hned v rakev bych si chtla lehnout hbit

a slyšet od tebe „Ty jsi mj svt!" —
svj kámen na hrob pivlekla bych hned.

10



142 Marie Robinson-Darmesteterová

:

in.

Víc miluji t než-li eknou slova,

že miluji t tak, sám necítíš

a zvolna každý den umírám znova,

ty na m hledíš, sotva o tom víš.

Ty na mne hledíš, nemáš o mne strach,

plá nevidíš, ni vnce na márách,

ty odpovídáš mi, vím, máš mne rád

a pi tom neslyšíš pec hrana lkát.

IV.

Ó lásko, pele moe, zde se zjev,

až budu mrtva polib ubohou,

ó vra se, ho mi rži na rakev,

a rozsvt svíky u hlav, u nohou!

O vra se, na oi m polib v taji,

a o ráji se krásné sny mi zdají;

poj, klekni u mar, pomodli se, všude,

a kdekoliv, má duše šastna bude.

Mé ruce v pole lásky mnoho sily,

mých lodí v moe vjela dlouhá ada,

má všecka že, ach samé hoké býlí,

mé plachty zdrány, stožár zdrcen padá.

Ach, všemi vtry plachtoví mé zdráno,

ach, všemi vtry zrní rozmetáno,

ach, všemi bouemi jsem v duši zmdlela,

a usnu, pejte, pro vždycky a zcela!

VI.

Tak bledá jsem dnes v noci, jsem jak duch,

ím budu z jitra, až vzplá hvzda asná?
Ne host nebeský, neb andl druh,

ne duše vnem veselá a šastná.

Pod msícem já bloudit budu dále

jak bledý pelud hledajíc t stále,

jak bludný duch t v bázni hledající,

ped nímž se, drahý, zachvješ, ds v líci.
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VII.

Až umru, a juž zapomuna shniji,

co na tom, duch-li bude mrtev, živ?

Na s andli mám patit do lilií

a trhat kvítí v ln rajských niv?

Ne, srdce mého nebe bylo pouze,

tvj slyšet hlas, tvé lovit vzdechy v touze,

ne, nejkrasší bych nebe dáti chtla,

v tvé duše koutku kdybych žíti smla

!

VIIL

Ó nioWs pokat ješt malou chvíli,

než umru, nemusis mne zapomnít

!

Kdes dálný obzor byl mj domov milý,

pod mlžným nebem stinným stromem skryt.

Mn drahý byl však mí než ty a zcela

jak na mne ty, já na jsem zapomnla,

mn drah byl víc než nyní íci mohu,

te \zpomínám jen a žaluji Bohu.

IX.

Dnes miluj mne, o zítek zauech péi!

Poj, dej mi ruku, vyjdem', den je sladký

!

Poj do polí, nech trudu, naše ei
na Jónský beh se stoí, na Benátky.

O moích rzných budem vyprávti, <

až uzdravím se, kde budeme pti,

o ržích Indských s velkým rudým kvtem,
jež v guirlandy, když budu mrtva, spletem.

X.

Kdes v prosted moí sídlí Siena,

den celý zpívá, bledý si vlas plete,

ji stihnout, práce rok šílená,

a z pístav si vyjete, kde chcete.

My vydáme se na kraj svta za ní,

na lodi své vyslechnout její hraní;

tam pijdem, skryjem se do kštice joji,

neb svta koniny vše pouští ziyí.

10*
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XI.

Báj vypravuj mi jako viduí,

jak sen, v nmž tisíc záných vcí kývá,

že nejsi to, chci myslit ve snní,

že jakýs pták to laškující zpívá.

Však místy poznám hlas tvj v každém zvuku,

kdy srdce moje zvlní v sladkou muku;

o nás, o lásce zmi se svojí zvstí,

div neomdlím a nezahynu v štstí.

XII.

O, zapomeme celou lásku svoji

!

O zapomeme svoje rozlouení!

Kdy ruky stiskem, pohledem se pojí

nám srdce, jedno za druhé se mní.

Do sedmikrásek sednm, vizme chvilku

shon vlaštovek, a ve skiváuím trylku

jak dti žijme, jež si pohrají

a verejška ni zítka neznají.

XIII.

Jen dál, jen dál až kams do stedu moe,
vždy týž mám sen, a že je marný, vím

;

tam údolí je klidu pro mé hoe,

tam chci být milována srdcem tvým.

O plachty v dálce, stžn k nebi nící,

což nestanete chvilku, spchající?

Mé touhy, víro má, v níž nadj kvete,

což s sebou do nebe mne nevezmete?

XIV.

Cypiše kvítky hoké, kvítky malé,

jen vy mi zbýváte pro zimu chladnou,

vás málo cenila jsem, ve tm stále

vy rostete, když všecky kvty zvadnou.

Cypiše kvítky do vínku jsem svila,

kol skrání divé sny bych utišila;

cypiše kvítky, vnec vezmu z nich,

dám na srdce, jež mrtvé v adrech mých.
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XV.

V tmy hrobu jíti, tebe zanechat,

já nemohu, mn, drahý, nelze míti,

mne v loktech zahej, drž mne, mj m rád,

pod kámen nedovol mue uzavíti

!

Být v hrob, nevdt, zda steš ani,

zda máš mne teba, zda t nco raní,

být v hrob, spát, t nechat, bez pomoci
a spát, t zapomenout v hrobu noci

!

XVI.

Poj, starosti má, odsud pjdem dál,

kde stín a chlad nás bude v náru skrývat,

tam pj mi v sen, mj ukolíbej žal,

ped tváí lásky své chci odpoívat!

Mne skonejši, jak zkolébá se dít
a víka v slzách uzamkni mi hbit,

mne zkolíbej jak dít, a v sny klesnu,

však usnu-li, mue více nebu ze sn

!



146 Bohuslav ermák:

Jan Neruda.
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Biograficko-literarní studie od Bohuslava ermáka. .

(Pokraování.)

uvedených podrobností o Fr. Holiuovi V3'svtlují se samo-

dk návštvy Hankovy a Erbenovy u nho. Krolmus, bydle

u „Splavín", znám byl vbec tehdy po Malé Stran a

není divu, že se s Holinou spáteliv, též starožitníka knze
Peteru, ne práv prozíravého, s sebou nkdy pivedl.

Spatný picházel ideji, maje mimotní zájem, poptávati

se po názvosloví mysliveckém, v kterémžto ohledu zde mnoho
získal, neb i cho Holinova, rozená Šubrtová, pocházela z rodiny myslivecké.

Otec její byl lesním poblíž Knína, jakož i otec Holinv. Ovdovlá matka
Holinové, Marie Šubrtová, bývala též asto návštvou u zet a dcery. Kruh
pátelský rodiny Holinové bj^l dosti široký, takže^e hosté zhusta stídali.

V pozdjších letech býval zde návštvou též M. Hattala, Drahorád a asem
pišla též Božena Nmcová. Také zdomácnlý Neruda pivedl s sebou

nkterého svého pítele, nejastji Ad. Heyduka a J. Baráka. R. 1853.

co oktaván, jsa v rodin hostem novým, tšil se ze spoleenství K. Jar.

Erbena, kterého si co básníka po vydání „Kytice z povstí národních"

(v Praze. U J. Pospíšila) t. r. a co sbratele eských písní a íkadel

velice vážil, vážného V. Hanky a švítoivého Krolmusa a není pochyby,

že veery u Holinu strávené mly na duševní vývoj jeho vliv nevšední.

Zájem Nerudv pro balladu, jeho živý smysl pro písn národní, zvyky

a obyeje eské, datuje se z této doby, an asi nezídka Erben o vcech
tch vážn a s dkladností jemu vlastní se rozhovoil, což Nerudovi

v duši utkvlo. O Hankovi jako básníku, a si ho osobn vážil, ml
pontí malé, tvrd do poslední chvíle, je-li rukopis králodvorský pa-

dlkem, Hankovým že jist není. Krolmusa co starožitníka i co lovka
nevážil si vbec.

R. 1853. podrobil se Neruda po skonené oktáv též maturitní

zkoušce, v které s dobrým prospchem obstál. Uitelé jeho na staro-

mstském gymnasiu byli : Dr. Frant. upr, Václav Štulc, Václav Svoboda,

Dr. Jos. Peírka, A. Pirchan, Jan Jungmann, Dr. J. Aksamit, Václav

Zelený a Dr. Frant. Šohaj. Na nmeckém maturitním vysvdení pode-

psáni jsou vedle škol. rady Zeithammra a editele Klicpery krom A.

Pirchana všichni.

Mezi prázdninami dal se Neruda, vyhovuje nejspíše naléhání matky,

zapsati do noviciátu v premonstrátském kláštee na Strahov. Když se

o tom Anna Holinova dovdla a potkavši Nerudu na to ptala, upokojil

ji tento, že pi pouhém zápisu zstane, což se také stalo. Neruda pro-

sadil to u rodi, že na podzim r. 1853. na právnickou fakultu uni-

versity pražské vstoupil, kdež za dkana V. Hasnera celý rok setrval,

navštvuje dle indexu, posud zachovaného, u Schnabla pednášku o íilo-
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sofii práva, u Ghluppa o theorii statistiky a statistice evropských stát,

u Tomka djiny mocnáství rakouského, u Wocela esthetický rozbor

staroeských básní ar u Hasnera djiny národního hospodáství. O prázd-

ninách r. 1854., nepochybn po delší cest, vykonané na jih Rakouska,

piml jej otec k tomu, aby se k c. k. zemskému, vojenskému úadu
úetnímu co aspirant pihlásil, kdež také 16. íjnem t. r. službu nastoupil.

R. 1854. vytištna pod pseudonymem Jánka Hovory v ís. 21.

Mikovcova „Lumíru" (Díl I. Str. 486) první báse Nerudova, ballada

„Obšenec", kterou pozdji beze zmny do „Knihy verš" pojal.

V kanceláské služb nelíbilo se mu valn, což z „Kousk zápisk

praktikantových" v „Týdnu v tichém dom", kde život svj z té doby líí,

zejmo. Toužil po universitním studiu dalším a proto, a již 15. dubna

r. 1855. na místo úetního eleva byl prenotován, opustil 2. listopadu t. r.

dobrovoln své místo, obdržev dobré vysvdení, podepsané Wanschurou,

tehdejším vojenským knihovním. R. 1855. vyšla J. Fricova „Lada Mola",

jaksi pedchdkyn pozdjšího almanahu „Máje". Jaké té doby ml Ne-

ruda s rodii boje, dá se pomysliti, an v právech pokraovati nechtl,

odhodlav se studovati filosofii. Dobrá matka, kterou k své stran pi-

klonil, pohnula nepochybn po tvrdém zápasu otce Nerudova k tomu,

že na filosofickou fakultu mohl se dáti zapsati. V zimním bhu poslouchal

zde hlavn historické pednášky Hoflerovy, zvoliv si odbor historický, a

krom tch jazykozpyt u Dr. Schleichera. V letním bhu r. 1856. na-

vštvoval vedle Hoflera též Langeovu pednášku o ímské státní ústav,

"Wocelovu o kesanské archeologii, pokud umní se týe, a Hattalovu

o tvoení slov, vše za dkana prof. Bohma.
Téhož roku vstoupil též do redakce „Tagesbotcí aus Bohmen", za-

stávaje zde místo lokálkáe. Jsa pimen honorován, ulehil rodim
v druhém roce filosofie nemálo, navštvuje v zimním semestru krom
HOflera djiny novjší filosofie od Descarta až po Kanta a pednášku
o pantheismu u D. Loewe a fysikalní zempis u Dr. J. Palackého.

V letním bhu r. 1857. poslouchal krom H5flera logiku u Dr. Kau-

licha, gymnasialní paedagogiku u J. Padlesáka, vdu starožitnickou

u Hirzenfelda a u Palackého tení o Palaestiu, vše za dkana Dr.

Koust. HOflera.

Nkdy té doby sešel se Jos. Fric, chtje založiti literárné kritický,

illustrovaný trnáctidenník „Prahu", kdes na zadním konci Štvanice s Ne-

rudou, žádaje jej o úastenství. Neruda nabídl mu nkteré peklady ze

srbských národních písní, jinak podniku se zúastniti nehodlaje, au, jak

omluvou uvedl, skoro výhradn sociální otázkou se zabývá. Fric se tomu

ve svých „Pamtech" (Díl IV. Str. 379) diví, nám však zdá se vc pi-

rozenou, že Neruda i pi svém lokálkáství vedl si vážn, hled zkuše-

nosti své prohloubiti theorii.

Téhož roku ochuravla z jara Anna Ilolinova a odjela poátkem
kvtna do Knína, kdež až do konce ervna pobyla. Tam jí psal Neruda

ti listy, které nadepsal „Listy z vyhnauství". Ne pro zajímavost obsahu,

ale pro zvláštní ráz jejich, jevící povahu Nerudovu drsnou a zase milou

i v lásce a jaksi rudimenta pozdjšího feuilletouisty, klademe zdo jeden

za druhým.
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První datovaný z Prahy 6. kvtna 1857. po nadpisu zmínném a

ímské jednice zní: „Nedivte se podivnému nadpisu, beru vc v tom
smyslu, že na kterém míst bez Vás žiju, je mi to místo vyhnanství.

Bez Vás! To je píliš hrzné slovo! . Zaal jsem dost hloup.
Však já své lidi znám, ím je mohu rozesmát. Upímn eeno, že byste

myslela, že si dlám z Vás blázny, kdybych v podobném tonu kdy na

Vás psal, mluvil atd., odpustíte ale, ponvadž jste píliš na mou pro-

sainost zvyklá, než abyste básnickému vzletu vila. Pravila jste jednou,

nebo já jsem pravil, že kdo píše na píklad pi rozlouení milenci

dlouhý list, nemyslí na nic mén, nežli na rozlouení. U mne je ale vc
jiná! Vy jste mne škádlila svým roztomile jednoduchým zpsobem, že

jsou mé listy vždy píliš krátké a tedy ani zdání o lásce — já však

mohu jen tenkráte na lovka dlouhý list psát, když mn jeho osobnost

sama a upamatování na ni tak málo zajímá, že myšlenky bh ví jaké

všestrann na papíru rozpásti mohu. „Pravila jste jednou, nebo já jsem
pravil" — vyhlíží tak, jako byste nemohla mít žádné pvodní myšlenky,

které já jsem Vám jako nevštípil, vyhlíží zcela jako arogantnost. Bude-li

tento list dlouhý, to nevím. Vymil jsem pro Vás tvrt hodiny asu
(tolik jste jist neoekávala) a co se dá za ten as napsat, to bude.

tvrt hodiny ! Vy si ani nepomyslíte, jak as bez Vás mn v Praze —
rychle ubíhá. Kdybych Vám to ekl pímo do oí, koukla byste se tázav
na mne, a než byste ústka otevela, už byste je mla zapeetná. My-
šlenkou tou se kojím však, že zdraví opt na venko\ dobudete a proto

zstate tam hodn dlouho, teba — ne, byl bych udlal hloupý vtip a

Vy byste se mu nebyla ani zasmála. Naídila jste mn, že Vás mám
o všem novém zpravit. Mimo nkolik mord, dvou spálení se vitriolem,

dvou pejetí vozem a nkolik lží nemže ani nejilejší noviná nic se-

hnati. Za to Vám posílám Lumíra — snad proto, abych porto ušetil.

Mohu upímn íci, že se na Váš list už naped tším a mohl bych jej

už svou výtenou fantasií sestavit. Bude as takto znít : Milý N . . . .

!

Vdomost Vám dávám, že jsem šastn tam pijela, kam jsem jela, a to

Vás bude tuze tšit. Pijela jsem jako stluená. Váš list jsem obdržela

a za Lumíra dkuju. S mým zdravím jde už lip. Pište zase brzy své

Ann. A o tom se ani nezmíníte, jak

„Uuter meinen eigenen Fenstern
augeln sie mít meinem Schatze."

Budete-li práv tak psát chtít, jak jsem pedepsal, mžete ten kousek

jen z mého listu vystihnout, na druhou stranu marku (ale jist) pilepit

a mn tak odeslat. Zatím dost, budoucn snad dál, snad víc, snad roz-

umnji. tvrt hodina již odbhla Vašemu
Nerudovi.

P. S. Zapomnl jsem ku vzorku Vašeho listu podat postskript a

vím pedce dobe, že žádné dve, má-li nkoho jen ponkud rádo, listu

žádného nenapíše, aby nepidalo postskript njaký."

Druhý „List z vyhnanství", 28. kvtna datovaný, zní: „Drahá Anno!

Musíte se venku tuze dobe bavit, ponvadž mn ani nepíšete ; sic kdy-

byste se nebavila dobe, mla byste dlouhou chvíli, pak byste na mne
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myslela a mn pro ukrácení nesnesitelných, mrzutých hodin snad také

psala. Alespo jste to \e svém milém listu, kterýž jste co odpov na

mj první list z vyhuanství napsala a tak laskavým zpsobem sama do

Prahy pinesla a mn odevzdala, jistila, že si psaním na mn as krátíte,

který by sice píliš dlouhým byl.

„Chodím a bduju," napsal jsem jednou, jsa žákem tetí gymnasijní

tídy, na poátku své as tetí hloupé, eské básn. Tenkráte jsem ne-

vdl, prO to píšu, kd3'bych ale nyní napsal „sedím a bduju," tož bych

vdl pro. Bože ! tyi nepopsané strany pede mnou, mám psát své

lásce a nevím co. Kdybych mohl psát o lásce, jako jiní páni, namluvit

o srdci nkolik stran, tož by mn bylo hej, ale tak! S Vámi mluvit

o lásce, kdežto jste vtlená láska sama ale ne ke mn !
—

Bylo dost zbyten mluveno?

Vera jsem byl v divadle. Už dávno jsem se tak na spisovatele ne-

horšil ! Dávala se veselohra Bergerova pod názvem „Bastille". Lidé se

tomu smáli a já také, myslím ale z jiné píiny. Látka veselohry se

hlavn na tom zakládá, že mže král Ludvík XIV. s lidmi nakládat,

jak chce, nechá je žertem zavít, žertem je propustí atd. To je arci

velmi smšné, nejsmšnjší však to, že králi za to ti lidé nevypráskali,

ana nebyla píina, pro by s nimi tak nakládal. Jediná rozumná osoba

v celém kuse je jeden opilec, jenž alespo celou tu hanebnost ve svém

opilství bez obalu vypravuje. — To jsem si oddechnul. Abych své po-

vinnosti dostál, zanu Vás seznamovati s novinkami. Po ulici jsem chodil

a vidl lidí dost, však žádné Vaše známé. A vidl-li jsem, už jsem zase

zapomnl. Proto také nemohu psát, jak ta, neb ona obleena byla, jaké

mla pentle na šatech a jaké na zempisném klobouku. Ano ty klobouky!

Jdu-li nyní po Praze, podobá se mi, jakobych vidl ínské chrámy po
malých nožkách ženských se procházet. Nahoe stecha se zvonicí, kolem
stechy místo zvonk a rolniek krajky, dole porcelánové, prhledné zdi.

Já slyšel už alespo dvacatera jména tch klobouk a všecka byla jména
mst. Dala by se z nich krásná mappa sestavit, dívky ty totiž na ná-

mstí spoádat a studující by se mohli zempisu uit. Opravte zaátek
mého psaní. Abych nemusel psát tyi strany, uíznu druhý list. Hádejte,

kde list je napsán? Jedna polovika v redakci, druhá — u vás v bytu.

Váš

Neruda."

Tetí „List z vyhnanství" datovaný 17. ervnem zní: „Drahá Anno!
Píšu oslovení schváln malé, aby bylo vidt, že není ta drahota tak pí-
lišná, a užívá-li se pi drahot v obyejném slova smyslu prostedk,
aby se v láci promnila, mli bychom my v našem smyslu sprostedkovat,

aby se ješt zvýšila. To byla dlouhá vta a píina té nepatrné drahoty

jest ta, že už píšu tetí list z vyhnanství bez odpovdi. Jsou to pravé

listy z vyhnanství ! Jako bych psal petici ze Sibie o vybavení a ne-

dostal od tyranské vlády ani odpovdi. To Vás však nezave, abyste nyní

odei)sala, mold bych se odmnit a také ani neodepsat". Zde jest v do-

pisu pestávka. Dne 18. ervna, jak v nm vyznaeno, píše Neruda dále:

„Tak daleko jsem psal vera. Veer jsem obdržel Váš roztomilý lístek.

Vru, že je duchaplnjší, nežli deset ísel „Pražských Novin". Nesmím
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ale dít pechválit, aby se nepokazilo. Jak pku Vy umíte žertovat a

jak umle do 25 ádek 38 chyb vplést. Musel bych zde starý uáek
znovu poít, totiž o tom, jak naše dívky, co se týká mateského jazjka

(stará fráse) nesmírn pokulhávají. Naše dívky myslí (a mže-li o n-
jakém myšlení e býti, kde dvojité národní vzdlání, vše co se ducha

týe, potlauje) — naše dívky myslí esky a vyjadují své myšlénky

nmecky. Ze by nebylo píliš škoda, kdyby psaly listy své vždy nmecky,
jest arci pravda, nebo jejich myšlénky bez toho neznají jiných ped-
mt, nežli zbytenou lásku a regii kuchynní. Satyricky jste podotkla,

že písemním louením bývá ušeteno, aby jeden nevidl druhého plakat.

Dobrá satyra! My dva bychom neplakali, kdyby šlo o louení na vky.
Vy ze studu a pýchy, já z pýchy a zlosti. Zdaliž Vy byste tajné slziky

njaké neuronila, nevím a nechci si tím ani lichotit. Ostatn má žena

své slze, muž svou zlost, nkdy jen hrdost. S louením je vbec vc
podivná. Louící se milenci domnívají se, že jeden bez druhého ani žíti

nemže — a pece, teba dlouho vzpomínali, stanou se jim jiní lidé také

tak milými. Co se povídá o první lásce, jest tak dalece pravda, ana

obyejné, ba skoro vždy první láska hned v mládí poíná, dokad lovk
je poetickým, znajícím svt jen dle krásných povídek, mající asu dost

jen o své lásce pemýšlet a ní se obírat. Vše, co má vztah na první

lásku, jest jako celé mládí nejkrásnjší dobou našeho života a tedy nej-

radji na ni vzpomínáme. Pozdji se stane lovk ovšem rozumnjším,

chladnjším, rozvážnjším a hloupost v lásce nastane teprve s druhou

dobou dtinství, se stáím. Nového nevím nic, dozvíte-li Vy se ale nco,
co by se pro mne hodilo, neopomete mne o tom zpravit. Co se pro

mne hodí, víte, že jsou to mordy, samovraždy, veliké požáry, zlodjství atd.

A kdybyste sama, chtíc mne od tyranství osvobodit, se zavraždila, pište

o tom. Váš tyranisovaný a tyranisující

Neruda."

Brzy po tomto listu vrátila se, v Kuín úpln se zotavivši, Anna

Holinova do Prahy. Zdali na tento list dala odpov písemní, i ústní,

nevíme.

Záhy z jara t. r. uveejnil Neruda v Mikovcov „Lumíru" (Díl I.

Str. 275) opt pod pseudonymem Jánka Hovory tyi básn, nadepsané

„Hbitovní Kvítí", z nichž L poíná: „O dušikách na hbitov vtík",
n. „Nad rovekem svírá prkno šedé," HL „Mnoho bol v tomto svt"
a IV. „Blázny jsem si dlal z hezké dvy". Ponvadž všecky v první

básnické sbírce Nerudov, rovnž „Hbitovní Kvítí" nazvané, nalézáme

a sice první na stránce 12., druhou na stránce 50., tetí na str. 29. a

tvrtou na 41. str., není pochyby, že již té doby a snad díve o dobe
promyšleném tomto cyklu básní lyrických pracoval, jakož i že v nm
pozdji pokraoval. Že vedle toho i balladu pstoval, zejmo z uveej-

nní ballady „Rubáš", která t. r. v „Lumíru" (Díl H. Str. 865) ješt

pod zmínným pseudonymem vyšla.

Prázdniny trávil r. 1857. Neruda v Praze, dílem vi lokálkovému

svému zamstnání, hlavn však, že se od lože nemocného otce nemohl

vzdáliti, který práv v den, kdy „Lumír" balladu „Rubáš" otiskl, totiž

10. záí v 73. roce vku svého na tuberkule skonal. Pohben jest na
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malostranském hbitove v Košíích. Otcova smrt rozrušila Nerudu ne-

málo, o emž básn „Otci I.

—

X." v „Obrazech života" r. 1859. (Str.

341.—342.) dojemn svdí.
Poátkem íjna t. r. vyšedší tetí roník kalendáe „Cesko-Moravská

Pokladnice" redakcí S. Oherala na r. 1858. pináší od Nerudy ješt

pod pseudonymem Jánka Hovory balladu „Ddova mísa" (Knihy verš
2. vyd. Str. 96.—97.) a „Sud", a dv básn z „Hbitovního kvítí",

z nichž první poíná: „Jaký bujný ples na živém stromu" (Hbitovní kvítí

I.) a druhá „Co jest slza? Skvostná karbunkule" (Hbitovní kvítí XLH.).

V nastávajícím té doby zimním bhu navštvoval Neruda krom
pednášek Hoflerových u M. Hattaly pednášku o djinách jazyka slo-

vanského, u Hirzeufelda numismatiku a u Dr. Loewe-a psychologii.

Asi v polovici prosince r. 1857. vyšla nákladem Bellmannovým již

podotknutá první poetická sbírka Nerudova „Hbitovní Kvítí", oznaena
r. 1858. Knížeka nevelká, sliné úpravy, tištná na pkném papíru,

obsahuje pouze 64 stránek. Neruda vnoval ji záhy zesnulému píteli

svému Antonínu Tollmannovi, kterému úvodem sedm básní vnoval,

z nichž dle prvé zejmo, že nkdy na sklonku r. 1853. zemel. Na
titulu jest heslo z Geibla:

„Der has wahrhafti? als Poet
nicht hoch hinausg^etrieben

in dessen Liedern mehr nicht steht,

als er hineingeschrieben."

a po básních píteli z Alfreda Meissnera

:

„Denn allo Poesie ist tiefes Klagen,
Í8t des gefangenen Adlers riúgeischlagen,

ein Wachteraufschrei bei des Morgens Grauen,
8ie stirbt, wenn wir des Lichta Erfiillung schauen.

Wenn diese Erde einst ihr Pfingstíest eiert,

dann singt die Poesie ihr letztes Lied."

Vlastních básní „Hbitovního Kvítí" jest pouze 52. Neruda sliboval

si od sbírky této nemálo. S pýchou a radostí pinesl vázaný exemplá

slen Holinové s následujícím pípisem

:

„Mé myšlenkové milé dti
v té malé knize svátek veliký,

to rodinný svj svátek svétí.

O déti, moje milé déti,

vy dti pýchy, zloby, rozumu,

vás pipravuj u ku obéti.

To lásce svojí ku obé ti —
a láska nad pýchou a rozumem
juž vítzství své slavné svtí."

Však v krátké dob vidl se ve svém oekávání sklamána. Krom
oznámení v „Lumíru" (Díl II. Str. 1222) t. r., jež doslovu zní: „Ped
delším asem oznámili jsme, že co nejdíve vyjde „Hbitovní Kvítí" od

Jana Nerudy, od nhož jsme nkteré básn pod psoudonymom „Janko
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Hovora" vytiskli; nyní leží toto „Hbitovní Kvítí" u velmi sliném vy-

dání tiskem a nákladem Bellmanuovým ped námi. Dobe se hodí k dár-

km vánoním a novoroním," a druhého ješt suššího v „Pražských

Novinách" r. 1857. (ís. 299. dne 18. prosince), v kterém posudek

slíben, který nepišel, byla Nerudova první sbírka básnická dosti pvodní
a bojovná, o emž hlavn báse XLIV., poínající: „Na vršíku dm stál

blázn" a ob následující XLV. a XLVI. svdí, vedle chladné, nkdy
až mrazivé nálady hluboký celkem cit a hlavn zdroj bohatý nových a

nevšedních myšlének vykazující, pokud víme, umlena. Jediný posudek

o ní, pocházející až z r. 1864., kde nejmenovaný feuilletonista „Národa"

v „Obrázcích literárních" též „Hbitovního Kvítí" (ís. 163.) se dotýká,

jest tak stranným, že k nmu vážn pihlédati nelze.

Ješt t. r. 1857. a sice poslední den 31. prosince vyšel od Nerudy,

tentokráte pod vlastním jménem cyklus eroticko-elegických básní, nade-

psaných „Aun"s delším pedzpvem, opateným mottem z Heinea:

„Es leuchtet meine Liebe
in ihrer dunklen Pracht,

wie 'n Marchen traurig und trbe,
erzahlt in der Sommernacht.

Wenn ich begraben werde,
dann ist das Marchen aus."

v „Lumíru" (Díl H. Str. 1249.—1251.). Že Neruda cyklus ten dle

rukopisu, který slen Holinové dal a jenž posud zachován, jakož dle

oznaení v „Knize Verš" již r. 1856. psaný po sklamání s „Hbito-

vním Kvítím" vydal, nasvduje jaksi, že jej za práci formou i vrouc-

ností lyrickou, jakož i básnickým vzletem a vtší souvislostí myšlenkovou

dokonalejší ml a jím nepíznivý dojem myšlénkami hlubší, rázem vše-

lidské a oste nový smr lyriky eské jevící sbírky „Hbitovní Kvítí"

pistíti se snažil.

Posudky soukromé o „Hbitovním Kvítí" od Mikovce, Barranda a j.

ústn kolující, byly skliující pro Nerudu, jenž úspchu ne-li úplného,

aspo ásteného první sbírkou svou dojíti doufal. Nenalézaje ani

u pátel, jichž snahám, nadšen živeným, posloužiti mínil odvahou vlastní,

by ku škod své, dosti ohlasu, byl té doby nemálo duševn rozerván,

o emž list dne 23. ledna slen Holinové psaný svdí, který do-

slovn zní

:

„Vážená sleno!

Vím dobe, že mnohý jiný v podobném pádu by úpln se odmlel,

ba že by i jistou pýchu a zadostuinní v úplném mlení nalezl, nemohu

ale za to, že vbec ponkud jiného tvaru i zpsobu myšlení jsem, než

obyejné množství. Pomr náš je ovšem nyní podivný, nebyl však nikdy

jiným ; díve nemohl se svou celou píkrou zvláštností úpln vystoupit,

ponvadž má vina teprve dozrávala, a v budoucnosti doufám, že alespo

ve Vaší mysli svou protivnou barvivost ponkud pozbude. Nevím, jak

nyní o mn smýšlíte a za mne vbec máte; ím horší obraz si vytvo-

íte, ím chatrnji charakter mj ped Vás pedstoupí, tím pravd po-
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dobujším se obraz stane. Nech mne však i nenávidíte, picházím pedce
s prosbou, s prosbou to, s jakou bych nikdy ped žádného druhého ne-

pedstoupil a ku které mne jen opravdová velikost mé viny donutit mohla.

Byl jsem mladý, nezkušený lovk, když jsem Vás seznal, ovšem
pln bujné síly, pln nadje a nejlepší vle, velikou budoucnost sobe získat.

ástí té budoucnosti bylo mne dosažení Vaší lásky, ostatní ástí, jak to

už bývá, dosažení jména velikého, postavení vysokého a možnost pso-
bení pro národ poskytujícího. Lásku Vaši jsem si dobyl, rozmilou to

híku, která mne až k té dobé doprovázela, kde lovk každou híku
v praktický nástroj pemniti chce. Mezi tím jsem málo k jiným stranám
hledl, málo o cos jiného dbal, já hrál a hrál, až u konce hry jsem
seznal, že sázku svou, celý to život, jenž (tím si nelichotím) zdárnji
rozkvétat mohl, jsem prohrál. Vidl jsem, že jsem duševn i tlesn
zmalátnlý lovk a vidl se bloudi v budoucnosti, jak tak mnoho zná-

mých, bídných, vlastní vinou nešastných politování nehodných lidí,

o kterých se leda s lehkým pokrením ramen ekne: „také jeden z tch
chudák, kteí život ztratili". —• Znáte povst o lovku, jenž svj stín

prodal? — Já prodal za krátkou dobu zábav celou svou samostatnost.

Zábavy byly lehké, nikoli snižující a život za n velikým platem.

S uvdomním svého zániku vybedla ješt jiná, hrznjší pravda
na povrch. Byla to myšlénka, že jsem nestál po dobu svého lehkomyslného

vladaení sám, že jsem svj život úzce spojil s Vaším, že záhubou mou,
ztracenou minulostí, truchlou pítomností a prohranou budoucností mou
i Vám minulost, pítomnost a budoucnost pokalena jest. Léta, která já

jsem ztratil, i Vy jste ztratila a já nemohl žádného zadostuinní, ani

nejmenší dstojné náhrady podat. Ml jsem zaít znovu? Tak veliká

bývala má samostatnost, že kdyby i síly zlomené postaovaly, byl bych

se pedce stydl dráhu, na níž jsem hned po prvé ku cíli nedošel, ješt
jednou nastoupit. Takovým lidem je ovšem lip, když pomalu následky

svých chyb ucítí, když chadnou a vadnou a zárove doklepávají s po-

slední kapkou, s mlhavým zbytkem bývalé své síly.

Ml jsem od Vás žádat, abyste mj osud i dále se mnou sdílela,

ml jsem k rokm, kteréž jste pro mne ztratila, ješt jiná léta ne-

spokojenosti, dlouho trvajícího bolu pipojit? Pro mne samotného ješt
síly dostaí, umírat ješt dovedu; strhnout do jámy ale ješt druhého,

cit ten by byl za lehkomyslnost pouhou pedce pílišným trestem a jak

by ten druhý k tomu ])išel ? Messiáš, kteí za híchy jiných umírají,

je málo, a jsou-li, žádají veliké obti. Takovou obtí, novým poutem,

by byl cit toho, pro nhož umírá. Co se týe mne, já jsem hotov ná-

sledky své lehkomyslnosti sám snést a pi tom chladn vymovat, jak

dlouho to ješt trvat mže. Abych jistým zpsobem tomu konec uinil,

není mi více možno
;
poslední prostedek náleží jen velice silným, aneb

velice slabým lidem ; k ])rvnjším už nepatím a k slabým — vždy není

dub vydutý slabým stromem. Prostedním lidem ten lék se nedává

až snad —

.

Nyní k prosb ; dlouho dost jsem už mluvil, snad píliš dlouho,

jste-li už docela chladna. Pak tte to celé jako výjimek z nkteré po-

vídky, v níž se o rozliných tak hloupých vcech mluví, že se tená
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táže: „Na poád ten vnitní život; zevnjší má více lesku a pak je ten

život duševní píliš smutný." K chyb své jsem se piznal, já Vám ukradl

léta Vašeho života, nejkrásnjší léta dívího mládí, dobu Vašeho rozkvtu,

Vaše jaro, Váš lesk a nic nemohu navrátit a nedal jsem Vám za to snad

ani jediné radostné chvíle ! Prosím — odpuste mn !
— Nechci úplné

zapomenutí, a by snad nejlíp posloužilo, k tomu nejsme stvoeni; ale

o odpuštní prosím, prosím o to, abyste si nezpomínala s pedhzkami

na mne, abyste — já ani nevím, o bych prosil, snad jen o to, abyste,

až uslyšíte, že chadnu a jsem už na odpoinutí, si nezpomnla na mou

vinu a snad leda s povzdechem si pomyslila: „Byl jen lehkomyslným a

odnesl svj trest za to." — Když nemžete odpustit, prosím, ueukažte

mn to, budu jako dít myslit, že jste odpustila.

Já v svt nalezl málo lásky, snad jsem ji nezasloužil, nebo kde

se mn teba spoe podávala, já ji odkopnul. S otcem mým jsme se

milovali, jaká jen láska mezi otcem a synem být mže, a pedce jsme

žili ve vném nepátelství. Takové a podobné boje neudusily sice mj
cit, ale pohbily jej a uzamkly v nejhlubším vnitru srdce. Otec mj
umíral a já ležel vedle nho na loži a co syn jsem pi tom snad až

píliš dlouho spal. Já se probudil, otec dokonával. Byl jsem pes nj

nahnut, poslední vzdechy se mu z prsou pracn dobývaly, já myslel, že

se mé srdce rozpukne a hrdlo vyschlé a stažené že ani více dýchat ne-

bude, a pedce jsem pi tom poítal a studoval, jak lovk umírá.

S takovým áblem byste nikdy nebyla šastnou se stala. Nyní však co

dál? Já psal rychle, aby nenucené cit mj pi tom proskoumal a lecos

rozbolestnil a pedce jsem studoval, jak láska se pochovává — poslední

láska — a první. „Rád bych už s tím zbledlým dckem do jámy."

Nech vidíte od nynjška cokoli, já nemohu jinak jednat a je také jedno,

zdaž zniený lovk díve nebo pozdji zahyne.

Váš služebník

Jan Neruda."

Málomj-slnost, tém zoufalost, vyznívající z listu, který patrn

v slabé chvíli psán, jeví, jak hluboce ranno a rozerváno býti musilo

vnitro Nerudovo nezdarem „Hbitovního Kvítí", že jako tonoucí obto-

váním toho nejdražšího, co ml, lásky k milované dívce, nových sil

k dalšímu literárnímu zápolení nabýti doufal. Že úspch literární vzdor

universitním studiím, které dokonoval, byl jeho hlavním životním cílem,

vysvítá z listu nepopirateln. Zajímavo jest, že dopis tak urit znjící

k trvalé roztržce mezi milujícími nevedl. Nastalo asi ochlazení, však

nikoli na dlouho. Neruda pišel nepochybn slen Holinové vstíc a tato

mu vi literárnímu hoi, které list vyvolalo, a velé prosb, aby na nj
zapomnla, odpustila.

Jaksi kontrastem k listu doložiti mžeme, že krom dobrého zdraví,

kterému se Neruda tšil, i jinak pomry jeho životní byly té doby celkem

píznivé. Vedle lokalkáství v „Tagesbotu" vyuoval, poku víme, od

íjna r. 1857. eštin a nmin v ústavu Wotzelov ís. 242-1. v ulici

Dominikánské, nyní tíd Husové, jakož i v jednot katolických tovaryš,

od ledna r. 1858. zastupoval pak co výpomocný supplující s roním
platem 480 zl. st. na nmecké realce v Mikulandské ulici ochuravvšího
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J. V. Rozuma, který 13. dubna t. r. v mladém ješt vku zemel, ue
zde až do nastoupení professora K. Tieftrunka r. 1859. tém po ti

semestry taktéž jazyku eskému a nmeckému. Tehdy byl žákem jeho

spisovatel Jak. Arbes. Píjmy Nerudovy, au s matkou žil, která trafiku

po muži podržela, byly zajisté té doby, kdy list slen Holiuové psal,

pro mladého muže, který z chudoby vyrostl a pepychu neznal, více než

postaitelné. Prací byl asi zanesen, a v redakci „Tagesbota" se umír-

nila, kde Neruda po nastoupení supplentury innosti lokálkáské se vzdal,

píše toliko as zprávy literární a snad divadelní a nkdy feuilleton.

Píprav k almanahu „Máji" zúastnil se vele a zdá se, že on a

Vítzslav Hálek byli duší podniku, jehož redakci vedl Jos. Barák. Pa-

matujeme se živ, že nám jednou v hostinci Knoblochov v Liliové ulici

. 16., když se pipozdilo a kroužek pátel na dvrnjší se zúžil, vy-

pravoval, jak s Hálkem Boženu Nmcovu o píspvek do „Máje" žádati

byli a kterak tato srden je pijavši, s bolestným ostychem se pronesla,

že by to bez honoráe uiniti nemohla, a jak k tomu vi chudobné

domácnosti svolili, nevdouce ani, jak jej uhradí. Jako u Nmcové byli

asi u Jaromíra Erbena, K. Sabiny, Karolíny Svtlé a jinde prositi o pí-
spvky do „Máje", krom snad Sabinova nehonorované.

Neruda chystal do almanahu vtší dv práce, báse reflektivní

„O Simonu Lomnickém" a prosu „Z notiní knížky novinkáe".

Mezi pípravami k „Máji" minul zimní bh tetího roku jeho filosofi-

ckých studií na universit. V letním bhu r. 1858. navštvoval krom
pednášky Hoflerovy o djinách ímského císaství u W. Tomka výklad dle-
žitjších zídel djin války husitské, u Dr. J. Palackého pednášky o djinách

zempisu a zempisném nástinu Rakouska, u lírazima Wocela církevní umní
u zvláštním jeho vývoji a u M. Hattaly praktické cviení ve staré eštin
a cyrilin na základ Dalimilovy kroniky, vše za dkana C. Fr. Koste-

letzkého. Asi v polovici kvtna vyšel nákladem H. Dominikusa „Máj",

jarní almanah na rok 1858., jak uvedeno, za redakce Jos. Baráka

s podobiznou K. H. Máchy, jehož památce též vnován.

Úspch almanahu, v nmž mladá škola básnická u verši a prose

vystoupila, ovšem poopena o nkteré spisovatele starší, byl celkem do-

konalý. Zvlášt pízniv vyslovil se o nm anonymní recensent v 21. a

22. ísle Mikovcova „Lumíru", prav v obšírné úvaze hned v úvodu,

že osvžení eského Parnassu, který dlouhý as úhorem ležel, novými

silami nutné bylo a že proti romantické tendenci jeho, ana romantika

široké pole v umní vykazuje, žádné námitky není. Více mladá škola

žádati nemohla, neb uznání jsoucnosti její a smru, kterým se nesla,

bylo pro ni vcí hlavní.

V detailu úvahy, jednotlivých píspvk se týkajícím, teme o Ne-

rudovi: „Jan Neruda osvdil se svou balladou „O Šimonu Lomnickém"
co talent. Ballada to ovšem není, pílišnou rozpedeností mizí jednota,

ku kráse též píslušící, jinak ale takoka proudí se tu hluboké a obecnosti

se týkající myšlenky, akoli ne naskrze i)vodní. Novella i arabeska

Z denníku novinkáe" jest dosti pikantní formou i invencí, konec ovšem

romantický. „Ahasver musí pece lecos divého seznat!" Ubozí Ahasverovó,

mli by si vzíti píklad z jistého eského Ahasvera, jejž básník sám co
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duchaplný kritik nožíkem a s divným úsmŠvem pytvá." Ca se týe výtky,

inné lyricko-reflektivní básni „O Šimonu Lomnickém" s hlediska ballady,

jest lichá, an básník ji co balladu nepsal a neoznail. Námitky z téhož

nepravého zídla pednesené, postrádají rovnž váhy a svdí naopak
pízniv jako „rozpedenost" pro báse lyricko-reflektivní, která zcela

tenice vázána k historické osob pvce, žebráka, jehož jméno nese.

Uznaný proud hlubokých a obecnosti se týkajících myšlenek povznáší

báse nad všednost, k níž ji ani neoprávnná poznámka o neúplné p-
vodnosti nesníží, an Neruda, jak z básn zejmo, práv otelým myšlénkám
všemožn se vyhýbá a samostatn medituje, rt „Z notiní knížky no-

vinkáe" nevadí krom uvedených dobrých stránek výtka romantického

zakonení nikterak, neb bez nho byla by bezcennou. Ostatn vyjímá se

podivn z péra recensenta, který v úvodu úvahy romantice široké pole

v umní piznal.

Chladn a písnji, nkde strann až i nevraživ zní celkem též

nikoliv nepíznivá úvaha o „Máji" v „Pražských Novinách" ís. 141. t. r.

Nepodepsaný kritik uznávaje, že vedle mnohých slabých prací almauah
též velmi dobré vykazuje, vytýká na p. hned podobizn Máchov nedo-

statek podobnosti, tvrd, že Mácha ml obliej podlouhlý a výraz živý

a jasný. Ana po Máchovi žádná podobizna nezstala, tžko v té vci
initi soudce. Spíše nakloujeme se k výtce, kterou K. Sabinov „Upo-
mínce na K. Hynka Máchu" iní, že totiž místy zvnlému pvci své

vlastní náhledy a myšlénky do úst klade, které s povahou jeho se ne-

shodují. Též s chválou V. Hálkových „Veerních písní" možno upímné
souhlasiti, nikoli však s drsným a nevraživým odsouzením básní Rudolfa

Mayera, nejšastnjšího stoupence Máchova. Také soud o Nerudov lyricko-

reflektivní básni „O Simonu Lomnickém", jejíž rázu porozumno, jest

absurdní, neb že by reflekní lyrika v umní básnickém byla odsouzena,

jest tvrzení nerozvážené a liché. Rovnž nelze doložiti z básn výtku,

že „jen tu a tam najde unavený tená njakou zdravou myšlénku, neb

hezký obrázek jako ztracený kvítek v bezkonené stepi", ano v ní my-
šlének tch a obrázk dosti. V prosaické ásti chválí kritik krom starších

pispívatel Karol. Svtlé „Probuzení", kdežto „Pívozníku" Hálkovu
vytýká nedostatek poesie. O „Všedním život" M. Brodského a o „No-

tiní knížce novinkáe" tvrdí, že by si pál, aby jich v „Máji" nebylo.

Mladí spisovatelé mohli prý nco lepšího napsati, majíce k tomu schopnosti.

Ze zvláštní tento zpsob kritiky, nic nevytýkající a bezdvodn odsuzující,

vyvrácení nepotebuje, jest pochopitelno.

Velmi píznivé odporuení „Máje" teme na obálce 5. sešitu „Posla

z Prahy" t. r., které zní: „Máj podává kytici básní, ku kteréž nejvíce

mladší pro svou cenu uznaní básníkové vybranými poesiemi pispli

;

podává též adu prací prosou psaných a urených nejen k zábav oka-

mžité, ale i vnitní svou cenou hlubších dojm se domáhajících. Kdo
z mladších spisovatel pispl, snažil se, aby nadje, které ped tím

u obecenstva k sob vzbudil, ospravedlnil. Ostatn jak dalece celé spo-

lené snažení úloze své dostálo, posoudí laskavé obecenstvo."

(Pokraování.
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Mezitím

a tvaroh

Dti na Chodsku.

Kulturní obraz. Napsal Jan Fr. Hruška.

(Pokraování.)

krtinách je maliký obánek poprvé od malých i velkých

spoluoban veejné vítán s milým úastenstvím do obce.

Stedem tohoto úastenství malých jsou tak zvané „uminy"
ili „íhaky". Když mají býti totiž krtiny, zanou se ješt
ped píchodem kmoter scházeti v pestré smsi vku i po-

hlaví dti z celé vsi a tvoí potom malému kamarádu
estný špalír, kd.vž ho nesou do kostela a z kostela.

)stávají po chvílích po krajíci chleba, hodné namazaném máslem
nebo máslem a medem.

Velcí vycházejí, když nesou ktence do kostela, ze statk a pejí
s nelíenou radostí otci štstí, muži pak a „chlapci" stílejí pi tom na
slepo z pistulí. To prý se dje, aby se díté nebálo: chlapec vojny a

dive — chlapc

!

Dti i po krtinách rády navštvují malikého soudruha, zvlášt

mohou-li se tam dostati s matkou „nesoucí do šesti nedl". Aby se

nestal nkterý v takový as obtíží, zanou se mu smát, že chodí „vokou-

sávat pupíky", kterýžto výsmch odradí brzy každého.

Záhy po prvních starostech o tlo a duši nastanou starosti o ducha,

o probuzení a vzdlání vloh duševních. S tmi zanou Chodové, jakmile

l)oznává maliký své okolí. A vtom jest na Chodsku pedním zákonem:
poátek moudrosti jest báze Boží.

„Vidíš — Párab!" pouují mnohokrát za den dít matky chodské

ukazujíce mu na krucifix. Brzy pak se ptávají: „De pa je Pámb?"
„Tám," A dít záhy dovede po nich ukazovati a napodobiti zvuk „tám".

Pak vykládají: „Pámb má Haniku rád. — Pošli Pámbkovi ajiidlu,"*)

l)olíbí prsty a vztáhnou proti kíži nebo vbec proti obrazu; dít dlá
t ) po nich.

Toto všecko dlají zvlášt, když pijdou s díttem do cizí domácnosti.

Když odcházejí, napomínají dít: „Dej Pámbkovi pa!" — dít vztáhne

ke kíži a zamává nkolikrát rukou.

Záhy, souasn s prvními zmínkami o Bohu, uí se dti za každý

dar jménem Božím podkovati. Míjí na to ustálenou otázku: „jak pa

íkáš?" A dít musí odpovídati ellipsí : „Pámb!"
()sLa'tní první poznatky jsou jako jinde a poet jich ídí se chápa-

vostí jednotlivých dtí. Zejména poznají a dovedou, díve než bhají, svými

zvuky oznaiti nejbližší sob osoby a pokrmy, potom i nkteré pedmty.
Na cit dítte psobí zvlášt matky chodské mnohými pvodními

nžnými zábavami. Pomineme všeho citera pekypu^jícího mazleni jedno-

*) liiterou I. lilcdinic naznaiti živel jakési pololihlsky, jež zni asi slabji nož i.

11
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tlivých matek s dtmi, ale zastavíme se pro poznám této stránky výchovy

nemluvnte pece u nkterých ustálených zpsob a prpovdí
pi laškování a mazleni s nejmenšími. Po té všimneme si nejoblíbenjších

ukolébavek a prvních her.

Co pi prostém laškování matky chodské s jejím drahouškem

nejmileji dojímá, jest stálé, perozmanité mnní hlasu a to jak ve výšce

tonu, tak v rhytmu. U nkteré zvlášt je taková rozmluva více zpvem.
Obsahem této mluvy bývají pedevším mnohá jména obrazná, asto velmi

pípadn malikým v štdrých pleouasmech dávaná. Tak jest díátko

Chodáek „zlato, zlatíko, drobeek, drobika, pouchn (malé, nevyvinuté

jablko), dobrota" a j. bez rozdílu pohlaví. Hoch je vedle toho „kotejš,

frous, tambor (je-li tlustý), puek". Dvátko je „veverka, myška,

sýkorka, páprka".
Složitjší a velmi oblíbena jest chvála: „To je ákej chlapec hodnej,

nynauej, velkej atd. tátovo, mámino, ddkovo" atd. (jmenuje se kde kdo).

Tato ada pívlastk bývá velmi dlouhá a mluví se volnji a v pestávkách

za každým slovem.

Rády v)'pravují matky dtem o budoucím jejicli život: „Haž bude

Jozífek velkej, táta mu koupí sekyru a pjilu a Jozífek bude s tátou

dlat díví a táta hudlá san a Jozífek bude s tátou vozit a bude vy-

dlávat a dostane peníze a pinese je mám a máma koupí za n mouku
a bude vait", atd.

Ale i vty obyejné a všelijaké kusé výrazy poskytují citu chodské

matky dosti píležitosti k mazleni. Na píklad uvádím pknou slovní

híku: „Ha, tak ty tu tak ták!" kterou jsem slyšel, kde malikého

ddeek hejtu vítal tak srden, že mi zpvná ozvna tch prostých slov

dosud v duši zní.

Z ukolébavek uvádíme na ukázku aspo tyto:

Hájo nynej, hájo nynej,

jen spji, malej Honzíku,
máma píd z msta dém,
pinese t amniku.

Hájo, hájo, hajií —
haj Jozífek nekií,
já t budu kolíbat

a budu t zpjívat,

hajej, spjinkj,

ty malinkej.

Hájo, hájo, hajií
máma pide, dá cicí.

Háio, hájo, hájiko,
naše malá holiko.
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Hajej,

nynej,

chlapeku mnj
milej.

Houpy, houpy,
koky snidly kroupy
a pes hrách
na kamnach,
koata se hnvaly,
že jim taky nedaly.

Spji, Haniko,
pod peinama,
nebude t žádná zima,

já t budu hejeti
a pjísniky zpjívati.

Kaenko zlatá,

Aorevi vrata,

jen chut, jen chut,
než píd táta!

Táta je v lese,

voíšky tese,
jen chut, jen clit,
aj áký nese!

Honzíek s Hanikou
raají se rádi,

voni si pospolou
celej den hráli.

Spji, Pepíku, spji,

zavi voiky.
Pán Bh bude s tebou spáti,

andlíky kolíbati.

Podestátuc Karolínka
ta huž dávno hezky spjinká,
holoubkov šli huž spát,

jen ty nechceš hájinkat.

Ten klobouek pknej novej
koupí niáuia Pepíkovi,
raalovanej bubínek
koupí ešt tatínek.

Kolíbala bába ddka
na vysokým i)arezu,

nebudeš-li, ddku, spáti,

já t hodn naežu.

IV
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Zakolíbej, Honzíku,
než vyperu plíniku

!

Já kolíbat nehumím,
za kolíbku se stydím,

zakolíbej sama,
ty si jeho máma!

Všecky tyto píklady ukolébavky vynikají zajisté pi prostiké jedno-

duchosti vzácnou srdeností a nžností, že je div, jak to dokáže pronésti

prostá matka nyjící láskou k uspávanému kojenci.

Podobn nžn a mile dojímají také nkteré prostiké hry s ma-
likými, s tmi nejmenšími.

Tak dotýkají se ukazovákem jednotlivých ástí na oblieji dítte

a vykládají: „Tu je voltáíek (elo), tu sou dv svíiky (oi), tu dva

postáíky (líce), tu je stupínek (brada), tu kaplika (ústa)*) a tu je

zvoneek (nos), klin-klin-klin-klin !

" Pi „klin-klin . . ." pekvapí dít
napjat poslouchající zvoníce mu nosíkem jako zvonekem.

Jindy brávají malikého za nohu a klepajíce mu lehce na patu íkají

:

Kovej, kovej, kováíku,
vokovej mn mou nožiku — **)

na svatýho Víta
dám t hbclec žita,

na svatýho Vavence
dám t hbelec semence. ***)

Kovej, kovej, vokovej,

aj si brzo hotovej

!

Malikej — tebas ješt nerozuml — poslouchá napjat a usmívaje

se dobromysln kouká brzy na svou nohu, brzy na mámu; když noha

okována, natáhne ji obyejn znova nebo natáhne druhou a tak to jde

vesele až do nabažení.

Nelíbí-li se mu toto, vezmou mu ruce do svých a nápodobíce ševe,

když šije, íkají:

Šidí, šidí, švecf)
zlámal kopyto,
kde ste kdo dobrý,
napravte mu to. ff)

Pi tom toí pstikama dítte pes sebe, pi poslední slabice verše,

která se vždy pronese draznji a s malou pestávkou, roztáhnou ruiky
od sebe. Nkdy se k tomu dodává

:

šije, šije, šije boty
šefáovi do roboty.

*) var.: kaplika, tabernákl — nos, zákristie = hubika.
"•*) var.: dám t krejcar na žemliku.

***) mezi tímto a posledním dvojverším vkládají nkdy ješt:

na svatou Hanížku
dám t ešt dížku.

t) var.: šije, šije švec.

tt) var.: paní mámo,
vodpuste mu to!
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Na totéž tempo a s podobným úkonem vykládají, že se švec chlubí

:

ale krejí touží

Chleba, sejra dost,

chleba, sejra dost!

Dybych ho míJ,

dybych ho mil

!

Náek krejího je tempa rychlejšího, úseného. Pi nm se natáhne

dítti ukazováek a vede se mu ruka, jako když krejí šije a zatahuje

nit; pi „mil" se vytáhne.

Jindy tepají dítti rukama, íkajíce

:

Tepy, tepy, ruiky,
Pámb nám dá žemliky,
po žemlikach pápu,
nadlíme ápu.

Cáp letí do Nmec,
rozsypal semenec,
seberte ho, dítky,

napeem vám svítky.

Dále „vaí kasiku" — šimrají dítti prstem na dlani íkajíce:

Vaila myšika kasiku
na železným rendlíku,
tomu dala, tomu dala . .

.

tomu nedala!

Pi „tomu dala" . . . probírají prst po prstu a posledním — tomu
nedala — nkolikrát zatahají.

Prsty probírají nkdy zvláš od palce k malíku, íkajíce zvolna:

„Ten pee, ten vaí, ten smaží, ten jí, ten íká: dej mi kousíek, já sem
malikej chlapeek, dej mi kousíek, já sem malikej chlapeek." „Dej

mi kousíek" atd. íká se najednou velmi rychle a malíkem se pi
tom rychle škubá.

Nkteí šimrají dít na dlani do koleka a zaínají tak íkajíce : „Kolíko,
políko, v tom políku prasátko." Pokraují pak teprv „ten pee", atd.

Jiní a jiné íkají pi této he : „Ten vaí, ten smaží, ten pee,
ten dává na stl, ten volá: pote jist, pote jist, pote jisti" Nebo: „Já

bych jid, já taky, pojme krást, pídou na nás, povím to na vás!"

Košiláka malého, jenž si rád hraje s košilkou a zvedá ji k hlav,

škádlívají

:

Vem kosilku do zub,
dlej na mn b b b,
dyby se t šický báli,

já se t bát nebudu!

Nemalou radost psobí malým Chodákm „smlouvání". Natáhnou

mu ruku a tepnou zlehka na ni

:

„Za ty voly?"
„Za dva krony"

tepnou rukou dítte na svou.



1(32 Jan Fr. Hruška: Dti na Chodsku.

„Nic jina?"
„Sup 8 nima na peká!"

Pokaždé se opakuje plesknutí.

Mén radosti psobí íkadlo:

Ruj, ruj, ruj,

koza veze hnj,
kó lik kopenc?

Pi tom vezmou dít za ouško a pi každém slov zatáhnou, pokaždé

protivným smrem, pi „kó—lik" zatáhnou silnji a zdlouha.

Více radosti malikým, ale mén tm, kdož jim ji tak mají pi-

pravovati, psobí houpání na nohou. Nejastji tatíkové a ddkové po-

staví si dít na nohy za prst)', vezmou ruce jeho do svých a takto je

držíce sed je houpají. Pro malikého bývá tato zábava prvním tlocvikem,

pro starého však pravou túrou : unavuje velmi.

Snazší a rovnž veselé je „tužící" prudké vytásáuí na kolenou,

k nmuž se jim zpívává:

Hej, tu—tu—tu - tu,

ty kluku—ku—ku!

To se ovšem zas malikým záhy znechutí. A proio pro rozmanitost

potásají jindy malikého „komo" na kolen v rzném taktu rzn
vysoko, vykládajíce pi každé zmn: „Takle jezdí malí páni, takle jezdí

velký páni, takle jezdí husai, husai, husai ..."

„Husarovo" kií skáe nejvýše, nkdy i „vyhazuje" . . .

Kurážnjší klouky brávají „na pytel" : vezmou je pod páždí

a mžikem dají na rameno jako pytel vodorovn a mžikem zase: „šups

s pytlem do mlejna" — na zemi.

Nejjednodušší nejmenším oblíbené hry toho druhu jsou ješt:

„Beran, beran štuc" — pi tom lehce narazí elem na elo dítte

a „Tidl-tidl-tíš" — pi tom mí a píchnou dít prstem do nkterého
místa, kde je hodn lachtivé.*)

Udlá-li si maliký njakou bolest, která vtším nestojí za e,
jemu však pivolává i plá, konejší ho hladíce mu prstem místo bolavé

a zaíkávajíce

:

Ptalesa
šla do lesa:

dyby si tám nebyla šla,

nebyla by si to bolavíko dostala — tfuj, tfuj, tfuj
!"

lehce naplivuou a je po bolesti.

Milou zábavou a zárove novou „vdomostí" jest nemluvatm, že

se nauí ukazovati, jak jsou velké. Natáhnou ruku nad hlavu, — až

kam dosáhnou, tak jsou velké.

Složitjší a tudíž pozdjší ponkud jest napodobení, jak dlají

hodiny a napodobení zvuku nkterých domácích zvíat, jako kohouta,

krávy, kozy, vepe, koky atd. (Pokraováni.)

*) var.: „Br-br-br-tíš"
;
pi ,.br . . ." trou si prst o svj dolní pysk, jakoby

jej na nm brousili.
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Feuilletony z Athén.
Píše Gaston Humbert.

(Pokraování.)

II. Akropolis.

,tará pravda je, že chceme-li se s gustem tšiti duševnímu

požitku, musí tlo býti v náležitém poádku, a pamatuje

se jist mnohý z nás, jakou to bjio obtí, ueku-li trýzní,

státi na píklad v uzoukém parterru bývalého prozatímního

se slanou houskou a nejvýš ješt párkem uzenek v žaludku.

Páni tomu rozumjí lépe : jdou do divadla po diner, sednou

si do mkkých lenošek nkterého baignoiru, naslouchají

sladké hudb a pak si podíranou ...

Po práci v jídeln xeuodocheia také jsem podíml, pesnji povdno,
prospal celé odpldne bezmála, když v horku tom penesmírném, poád
promíšeném jemným prachem a pískem, nebylo možno poíti nic

moudejšího. Tak posílen dávám se teprv na pou, jež arci ješt

usnadnna byla vozem tramwayovým, který pes Námstí konstituní

íi ódog ^ilslkr^vcov^ ulicí tichou s krásnými paláci a budovami zaveze

každého komu tam libo a v intervallech dosti krátkých až na údog
^Aiiccliag^ za zahradu palácovou, kde zaíná to staré slavné msto, te
poboené, rozmetané v trosky, a odkudž již jest jen skok na nehj^noucí

Akropolis. Zde, kudy kráím, všude je pda stará, prosycená vším co

tvoí klassicismus, až hluboko do nitra zem. Picházím sem jako

k hostin císaské, nezvyklé, na níž roznášejí se jídla neznámá, svrcho-

van delikátní, a vína co hrdlo ráí . . .

Hned v levo, ba skoro naproti, na široké, velké esplauád šestnáct

moluitných sloup korintských, kanelovaných, vysokých a silných jako

obrovské pn ; z nich asi jedenáct stojí pohromad, ostatní jsou po rznu
nebo povaleny. To jsou zbytky velikého chrámu Zéva Olympského, po

chrámu efezském jednoho z nejvtších eckých, který v celém starém

svt byl znám, svými 120 sloupy uvádl v obdiv každého návštvníka

a jehož motorická síla psobí dosud na množství per a už archaeolo-

gických nebo prost cestopisných neb jen opisuých . . . Tch pár sloup,
zas tak zlatpytných jako všecky staré mramory peutelické, na kterých

spoívají ješt kusy architráv, tulí se tady k sob, jako by se bálo

o starý svj, skoro chatrný život a jakoby volaly o pomoc ješt k bohm
dávno opuštným, tam k modrému, przranému nebi ... V takových

troskách, jako v oné chrámové ruin starého Korintu a v tchto zde,

kde nezbylo nic než nkolik sloup, jen prosté podpry, je nevýslovn
mnoho trudu, melancholie a spustlosti. Nic tak teskn uedojímá jako

b(\ze stechy dm, tesknjim nohem než stecha bez domu . . .

Vidíte ješt dosud, jaká byla na tom všem jemná a pesná práce, —
li'iiil)lum unum in terris inclioatum pro miignitudine Dei. Syrský král
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hénská.
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Antiochus IV. Epiphanes dostavl chrám poatý už díve 174 p. Kr.^

který však brzo byl poboen, naež teprv za Hadriana uinno tohle,

co pozdji zase rozmetal as a ješt více niivost lovka. Vzácné sochy

zde byly ze zlata a kosti slonové a v chrám slavili císae Hadriana,

který založil ekm proslulé slavnosti panhellénské, ty, které se odbývaly

dál v levo na druhém behu Ilissu, potoka velmi stydlivého, jenž i v dob i

deš nad míru skromn si vede. Když se náhodou stane, že je v nm
voda opravdu a ne jen na map, prý mezi všemi pradlenami athénskými

nastane ruch, jehož úinky znáti pak v nkolika dnech na blostných

límcích a manžettách athénských lv. Za Illisem je tedy Stadion, hišt
panhellénské, z jehož mramorových sedadel, od Heroda Attického ohromným
nákladem zízených, není zde nic : rozebrali drahý kámen na jiná

staveništ
;

jen útvar pdy a nco málo zdí je toho svdkem, že zde

opravdu mohlo míti místa 50.000 divák.

Na esplanád pod sloupením olympského chrámu zas ty malé stolky

kavárnické, hrubé, devné, a hrubé, slamné stoliky kolem nich . . .

a nkdy ecká iufanterie cviící se v pochodech a potírání nepátel

ecké svobody.

Pak zpt branou Hadrianovou, — poád jméno toho císae tady se

vyskytuje — známou jisté z nesetných vyobrazení, jež dlila staroecké

Athény od nového msta Hadrianova, Hadrianopolis, kolem prosluléh*

pomníku Lysikratova, postaveného 335 p, Kr. od Lysikrata jen k vli

tínožce, kterou Lysikrates vyhrál pi zápasech Dionysových. Dlouho, až

do poátku XIX, vku stál ten pomník, prý nejstarší památka korintského

slohu, na nádvoí francouzského kapucínského kláštera a Byron prý jednu

noc ztrávil v prastaré stavb . . .

Však jsem toho velmi dalek chtít popisovati jednotlivé ty kusy.

Nejsem archaeolog a uinili to dávno a mnohem lépe i dkladnji jiní,

kteí o vci také po stránce historické, možná i topogralické a pj
stránkách vbec možných pojednali, podávajíce plody dkladných, dlouhých

studií, konaných na míst i v bibliotékách proslulých archaeolog athénských.

Já jen kolem tch knihoven žádostiv chodil a nepál mi osud obdvati

neb dokonce veeeti s nkterým z tch uenc. Zaléval bych jinak tyto

athénské drobty hojn eckými víny.

Proto jdu volnou dále po cest Dionysia Areopagity, na úpatí

Akropole, která te docela mn ped nosem vzhru trí, a pozvolna

nahoru. Pozvolna, ponvadž zde pod touto jižní strání nejdíve ze všeho

jsou velké ruiny divadla Dionysova, které také Hadrian pestavoval, —
je to kolébka, z níž vzrostlo veškero dramatické umní ecké a Sophokles,

Aischylos, Euripides a Aristophanes provádli zde svoje dramatické skladby,

jež ítáme do dnes mimo školu s nadšením, ba které i provozujeme d)

dnes. Na troskách divadla dobe lze poznati jevišt, proskenion iparaskenion,

pak parodoi, místo, kde byla orkestra i thymélé, 30.000 divák vešlo

se sem ... A veškeren posvátný okres Dionysv byl v okolí toho divadla,

dlouhé sloupení, dva chrámy Dionysovy, z nichž jeden ješt ped perskými

válkami byl vystavn, — arci te jen zdi základní z toho zbyly, pale

kruhový oltá, pak mramorová stélé, patící spolenosti ij íe(já avvodog
rCJv nsgi rov ^lÓvvúov Tfjjvxcov, což byl asi tak spolek dramatických
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umlc. Pak Asklepeiou, Stoa Eumeneova ... a posléze na konci té

strán strmé a na jejím úpatí Odeion Heroda Attika, — ecká opera.

To všechno v nesmírných troskách, namnoze odhalených teprv v tomto

sloletí, v létech šedesátých.

Nejvíce vyniká ješt ten operní dm a je takoka nejzachovalejší;

proto jej obehnali plotem, dali k nmu invalidu a jemu k výživ —
kapheueion, bez nhož v íiecku neobejde se stará zícenina. Ostatn
dosti dovedná maska pro zpropitné vysloužilci, který ochotné vykládá

jazykem francouzským svoje archaeologické poklad}', jež však mnohem
lépe mám vyloženy ve svých Baedekrech, Joanuech a Meyerech, po

kapsách roztroušených. Opera asi nepatila v Athénách k plaisirm tak

obecným jako ostatní podívané, ponvadž do budovy operní vešlo se jen

6.000 osob. A byl to dar bohatého Claudia Heroda Attika, který ješt

k tomu bohat se oženiv s Appiou Annií Regillou nebyl bohatým darmo,

penz svých v obecný prospch athénský užívaje ; už svrchu bylo povdno,
co uinil pro Stadion, k emuž dodáváme, že tam tch sedadel mramorových
bylo tolik, že jimi zdály se lomy pentelické docela býti vyerpány.

Už te lovku hlava se toí z toho množství vzácných kamenin,

tím spíš, ana duše je již plna ekání tch vcí nahoe, na skále, jež pi
této procházce neustále se nám vznáší nad hlavou . . . Tady dole jsou

jen zbytky sedadel, zdi, jakási kolonáda nebo podloubí v ssutinách,

nahoe nad Dionysovým divadlem dva korintské sloupy, osamlé, výklenky,

v nichž bývaly sochy, te rozbloudilé do všech konc svta a celek

svdící ovšem o velikém, nádherném žití kulturním, ale pece zb\tek

valn opelichaný, který nadchne jen když známe celou tu historii, jen

když víme, jak velký mlo význam loto divadlo a co tam všecko hrávali,

a o jehož bývalé nádhee jen soudíme závry víc nebo mén bezpenými.
Zbytk takových je jinde, také i ímských, a snad tyto jasnji osvtlují

mnohou stránku, archaeologicky dosud temnou. Arci také ty zvláštní

barvy, tady nanesené pírodou a vkem, holé skály vysedlé, a ostré

svtlo i stín, po celém svahu nic, co by oko osvžilo, — i ta spustlost

sama psobí dojmem svým, docela zvláštním . . . Jak jinak, docela jinak

je na Akropoli ! . . .

Tak te zahýbáme zase v právo, cestau, kterou vroubí koviska

aloe a kaktus, cestou uprášenou, po které šplhám jen s náležitým ne-

spisovnýra odlehením a nadávkou na neuritou adressu. Než uvažuji

a klidním se; celkem hodí se zanedbaná ta cesta mnohem lépe k souhrnu

toho všeho, k té opuštnosti a plísni, která iší z Akropole i jejího

nejbližšího okolí ... V levo rozeklané tvary jakési skály, balvanu, který

zdá se jakoby z Akropole se byl utrhl a sem se zakutálel, te obehnán

železným plotem, ale pes to pro své rozmanité tvary vítané rejdišt

kluk ze staršího athénského msta, které je v pímém toho sousedství.

Je to zde Areiopag, kdysi tvrdá soudní stolice athénská a jevišt slavné

tragedie Aischylovy „Eumenidky". Ta jediná skála zstala nezmnna
z tch všech zbytk, a i tch šestnáct stup zde ješt tkví, po nichž

na její temeno stoupali soudcové za nocí temných, tichých, ozáenýcli

krásným leskem attických hvozd. (Pokrajování.)
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:

Vnitro.

Ze tí malých dramat pro loutkové divadlo.

Naps. Maurice Maeterlinck. Pel. Marie Kalasova.

Osoby.

V zahrad. V dom.

Staec.

Cizinec.

Marta,
j

Marie, !
''""^^'^'' starcovy.

Veukovau.

Dav lidu.

Otec,

Matka,

Dv dcery.

Dít,

nmé osoby.

Stará zahrada, osázená vrbami. V pozadí stojí dm, jehož ti okna v pízemí
jsou ozáena. Lze jasn zíti rodinu, bdící kolem rozžaté lampy. Otec sedí

u krbu. Matka loket o stl opírajíc, hledí do prázdna. Dv mladé dvy, b-
lostn odné, sklánjí se nad vyšíváním, v snní a usmívání, za vládnoucího

v síni klidu. Hlavinkou spoívajíc pod levým loktem matky, dímá dcko.
Vstane-li kdo z pítomných neb uiní-li posun, uiní tak vážn, znenáhla, tiše

a iní dojem produševnlý ve vzdálenosti, v jasu svtla, za mdlou rouškou oken.

Do zahrady vloudí se obezetn staec a cizinec.

Staec. Jsme v oné ásti zahrady, jež rozkládá se za domem.

Nechodívají sem nikdy. Vrátka jsou na prelní stran. — Jsou zavena,

a i okenice jsou zameny. Po této stran není okenic a já spatil svtlo . . .

Ano; bdí dosud pi svitu lampy. Štstí, že nás nezaslechli; matka nebo

mladé dívky byly by snad vyšly, a co bychom si byli poali? . . .

Cizinec. Co poneme nyní?

Staec. Pedevším rád bych se pesvdil, jsou-li v síni všichni

pospolu. Ano, vidím otce tam u krbu. Sedí, maje ruce složeny na ko-

lenou . . . Matka opírá loket o stl.

Cizinec. Dívá se na nás . . .

Staec. Nikoliv ; neví, na se dívá; ani brvou nepohnula. Nemže
nás vidti, jsme zde v šeru velkých strom. Nepibližujte se však více . . .

Jsou v síni i ob sestry zesnulé. Vyšívají tiše; a dít spí. Hodiny tam

v kout ukazují na devátou ... a nikdo nemá tušení a nikdo nemluví.
'

' Cizinec. Což abychom vzbudili pozornost otcovu a dali mu znamení?

Obrátil hlavu nyní v tuto stranu. Chcete, abych zaukal na okno ? Jeden

z nich musí to zvdti díve než ostatní . . .

Staec. Nevím který . . . Musíme býti opatrní . . . Otec je stár

a churav ... a matka též; a sestry její jsou tak mlaounké ... A všichni

ji tak milovali, jak nikdo více nebude milovati . . . Ne\adl jsem domu

šastnjšího . . . Ne, ne, nepibližujte se k oknu, to bylo by horší než

co jiného . . . Bude lépe dáti jim zvst co možná prost; jako by šlo

o vc všední; a nejeviti pílišného smutku; jinak by žal jejich snažil

se pediti žal náš a neznal by mezí . . . Pojme do pední zahrady.
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Zaklepáme na dvée a vejdeme, jako by se nic nebylo pihodilo. Já vejdu

první; nebudou pekvapeni, vidouce mne; chodívám k nim nkdy za
veera, nose jim kvtiny nebo ovoce, a trávím s nimi nkterou tu chvíli.

Cizinec. Pro mám jíti s vámi? Jdte sám; posekám, až budu
zavolán . . . Nikdy mne díve nevidli . . . Jsem jen prostý mimojdoucí;
jsem cizinec . . .

Staec. Bude lépe, nebudu-li sám. Neštstí, o nmž nepinášejí zvst
jen ústa jediná, jest mén urité, mén trapné . . . Pemítal jsem o tom
cestou . . . vejdu-li sám, budu nucen promluviti ihned; tak zvdí vše po
nkolika slovech a já nebudu míti více co íci; a já se bojím ticha,

jež následuje po posledních slovech zvstovavších neštstí ... Za takové

chvíle srdce puká . . . Vejdeme-li spolu, eknu na píklad, po dlouhých

oklikách : Byla nalezena takto . . . Plula po ece a ruce mla sepjaty . . .

Cizinec. Ruce nemla sepjaty . . . rám její visela podél tla.

Staec. Vidíte, jak lovk mluví ani nevda ... a neštstí ztrácí

se tak v podrobnostech . . . Kdežto, vejdu-li sám, za prvních slov, jak

je znám, bylo by to dsné a Bh ví, co by se stalo . . . Ale budeme-li

mluviti jeden po druhém, budou nám naslouchati a nepomyslí na to, po-

hledti neštstí tváí v tvá . . . Pomnte, že bude pítomna matka a že

život její visí na nitce . . . Jest lépe, roztíští-li se první vlna bolu o pouhá
slova . . . Nebo jest dobe rozhovoiti se trochu kol nešastných a ne-

zastavovati jich samotných. I nejlhostejnjší lovk bere na se, aniž to

sám ví, ást bolu ... a bol se takto sdílí, tiše a netušeu, jako vzduch
a svtlo . . .

Cizinec. Šat váš je vodou prosáknut, jež skrápá na dlažbu . . .

Staec. Jen plášt mého lem se ponoil ve vodu. — Vám však

bude zima. Prsa máte pokálena blinou . . . Nevšiml jsem si toho, cestou

po tm . . .

Cizinec. Vkroil jsem do vody až po pás.

Staec. Bylo t.omu dávno, co jste ji nalezl, když jsem já pišel?
Cizinec. Sotva nkolik minut. Šel jsem ke vsi; bylo už pozd a

beh se temnil. Jdu, oi maje upeny na eku, jež byla jasnjší nežli

cesta, když tu spatím, asi dva kroky od rákosí, cosi divného . . . Pi-
kroím a zím vlasy její vypluvší v kruhu nad hlavou, víící po proudu . . .

(Uvnit sín ob dívky obrátí se smrem k oknu.)

Staec. Vidl jste, jak zachvly se vlasy na rameuou obou sester

jejích?

Cizinec. Ohlédly se smrem k nám . . . Proste se ohlédly. Snad
mluvil jsem píliš hlasit. (Ob dívky skloní se opt nad prací.) Již nehledí

více . . . Vešel jsem do vody až po pás a tak snadn vzal ji za ruku

a vytáhl na beh . . . Byla krásná jako sestry její . . .

Staec. Byla snad krásnjší . . . Nevím, jak jsem tak pozbyl \m
odvahy ...

Cizinec. O jaké mluvíte odvaze? Uinili jsme vše, co bylo v lidských

silách . . . Byla jist déle než hodinu mrtva . . .

Staec. Žila dnes ráno! . . . Potkal jsem ji, vraceje se z chrámu.

Pravila, že odchází ; šla návštvou ke své báb tam na druhý beh eky,
kde jste ji nalezl . . . Neví prý, kdy že ji opt uhlídám . . . Jist mla
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ua rtech uéjakou otázku; pak netroufala si ji vysloviti a kvapné odešla.

Rozpomínám se nyní ... A já nieho neznamenal! . . . Usmívala se jako

usmívají se ti, kdož chtjí mleti aneb ti, kdož obávají se, aby jim ne-

bylo rozumno . . . Zdálo se, že nerada jen doufá . . . Oi její nebyly

jasné a ani takka na mne nehledly . . .

Cizinec. Vyprávli mn venkované, že vidli ji blouditi behem až

do samého veera . . . Myslili, že sbírá kvítí . . . Možná, že smrt její . . .

Staec. Kdož to ví? . . . Co vbec víme? . . . Byla snad z tch,

jež se niím nezjeví; a každý tají v sob nejednoho dvodu nežíti déle . . .

Nelze nazírati do duše lidské tak jako nazíráme do vnitra této sín , . .

Jsou všecky stejné . . . vedou zcela všední ei ... a nikdo nieho ne-

tuší . . . Žijeme po celé msíce vedle nkoho, jenž není více z tohoto

svta a jehož duše nemže se více skloniti; odpovídáme jim, ua nic

nemyslíce ; a vidíte pak, co se stává . . . Mají vzezení nehybných loutek,

co v duších jejích tají se tolik událostí . . . Ony samy neznají sebe . . .

Byla by žila jako kaídá jiná . . . Byla by opakovala až do své smrti

:

„Pane, paní, dnes ráno bude pršet," aneb: „Pjdem k snídani, bude

nás u stolu tináct" aneb: „ovoce dosud neuzrálo". Hovoívají s úsmvem
o kvtech, jež opadaly, a pláí pak za tmy . . . Sám andl neuzel by,

co nutno zít; a lovk chápe, až když jej stihne rána . . . Ješt vera
veer sedla tam u lampy jako sestry její, a nebýti této události, nevidl

byste jich, jaké vskutku jsou . . . Zdá se mn, jakobych zel je poprvé . . .

Musíme pipojiti cosi k životu všednímu, abychom mu porozumli. —
Tak žijí vedle vás ve dne v noci; a vy jich nezpozorujete díve, až

když odcházejí na vždy... A pec, jak divnou to musila míti dušinku;

tak ubohou, a prostou a nevyerpatelnou dušinku mla ta má dvenka,
když ekla to, co as jist ekla, když uinila to, co as jist uinila ! . . .

Cizinec. V síni se nyní tichounce usmívají . . .

Staec. Jsou klidni . . . Neekali jí dnes veer . . .

Cizinec. Usmívají se v tichosti . . . Však hle, ote klade prst na rty . .

.

Staec. Míní dcko usnuvší na srdci matin . . .

Cizinec. Ona ani zraku nepozdvihne, aby nevyrušila spánek jeho . . .

Staec. Ustaly v práci . . . Vládne hluboké ticho , . .

Cizinec. Upustily padeno bílého hedvábí ...

Staec, Hledí na dít . . .

Cizinec. A nevdí, že jiní na n hledí . . .

Staec. Však i na nás kdosi hledí ...

Cizinec. Nyní pozdvihli zraky . . .

Staec. A pece nemohou nieho zíti . . .

Cizinec. Jsou na pohled šastni, a pec, lovk neví co . . .

Staec. Mají pocit bezpenosti . . . Uzaveli dvée; a ua oknech

mají železné míže . . . upevnili zdi starého domu; opatili závorami všecky

dubové dvée — zabránili již naped všemu, eho bylo se obávati . . .

Cizinec. Bude nyní naase dáti jim konen o všem zvst. Kdos
jiný mohl by pedejíti nás a íci jim to náhle . . . Nebo dav lidu ven-

kovského sbhl se na louku, kde dlela mrtvá dívka . . . Kdyby tak jeden

z nich náhle na vrata zabušil . . .

Staec. Marta a Marie jsou na stráži u utonulé dívky . . . Lidé
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jali se splétati nosítka ze snétí ; a já požádal starší ze sester, aby, jak-

mile se dají na cestu, nás o tom zpravila. Postjme zde, až pijde

;

pjde pak se mnou . . . Nebyli bychom mohli takto na n hledti . . .

Já myslil, že postaí zabušiti na vrata; vejíti prost, promluviti njaké
to slovo a íci pak . . . Ale nyní vidl jsem je píliš dlouho žíti tam
u krbu . . . (Vejde Marie.)

Marie. Již picházejí, ddeku.
Staec. Ty's to? — Kde jsou?

Marie. Tam u paty posledních pahork.
Staec. Jdou tiše?

Marie. ekla jsem jim, aby modlili se tiše. Marta je doprovází . . .

Staec. Jsou etni?
Marie. Calá ves se sbhla. Pinesli též svtla. Já jim ekla, aby

je shasiii . . .

Staec. Kudy jdou?

Marie. Jdou malými stezkami. Kráejí pozvolna . . .

Staec. asu dost . . .

Marie. Éekl jste jim co, ddeku?
Staec. Dobe vidíš, že neekli jsme nieho . . . Bdí ješt pod

lampou . . . Viz, mé dít, viz : Tam uzíš cosi ze života . . .

Marie. Ach! Jak jsou na pohled klidni! . . . Práv jako bych
zela je ve snu . . .

Cizinec. Dejte pozor, já vidl, jak se ob sestry zachvly . . .

Staec. Vstávají . . .

Cizinec. Tuším, že blíží se k oknm. (Jedna z obou sester pikroí
k prvnímu oknu, druhá k tetíuui, a ob, dlan o sklo opírajíce, zírají upen
do temnoty.)

Staec. Ku prostednímu oknu nepikroil nikdo . . .

Marie. Zírají . . . Naslouchají . . .

Staec. Staiší sestra usmívá se do prázdna . . .

Cizinec. A druhá má oi plny bázn . . .

Staec. Pozor; lovk neví, jak daleko kolem lovka duše sahá...

{Dlouhé pomlení. Marie pitulí se k prsm starcovým a políbí jej.)

Marie. Ddeku! . . .

Staec. Nepla, mé dít ... i na nás dojde . . . (Zase ticho.)

Cizinec. Hledí dlouze . . .

Staec. A kdyby hledly sto tisíc let, nieho by nezely, nebohé
sestry . . . noc vkol je píliš temná . . . Hledí v tuto stranu; a z oné
pikvaí neštstí . . .

Cizinec. Štstí, že hledí v tuto stranu . . . Nevím, co se blíží

tam z luh.

Marie. Tuším, že to dav. — Jsou tak vzdáleni, že lze jich sotva

rozeznati . . .

Cizinec. Jdou klikatinou stezky . . . hic, nyní zaboili k náspu,

lunou ozáenému . . .

Marie. Ach, jaké jich množství! . . . Lid z pedmstí se sbíhal

již, když já i)išla . . . Berou se velkou oklikou . . .

Staec. A pec dojdou cíle; vidím je nyní . . . Jdou širým luhem
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a tak jsou ua pohled malí, že stží lze jich postehnouti mezi travinami . .

.

Éekl bys, že to dti hrající si pi svitu luny ... a i kdyby ony tam

je vidly, nechápaly by . . , A by se odvracely, neštstí dojde pec,

každým krokem víc a víc se blíží a stále vzrstá; a ti, kdož je pi-

nášejí, nemohou zastaviti jeho bh, nemohou mu brániti . . . Jet nyní

velitelem jejich a oni musí mu sloužiti . . . jde rovnou za svým cílem . . .

nezná únavy a jde za jedinou myšlenkou ... a oni musí ho býti po-

slušní . . . Jsou v srdcích smutni, pec však jdou . . . mají slitování, pece
však víc a víc se blíží . . .

Marie. Starší sestra neusmívá se více, ddeku . . .

Cizinec. Odešly od oken . . .

Marie. Objímají matku.

Cizinec. Starší sestra hladí vlásky spícího dcka, jež se nevzbouzí...

Marie. Ah, nyní objaly otce též . . .

Cizinec. A zase ticho . . .

Marie. Vracejí se opt k matce . . .

Cizinec. A otec zrakem sleduje velké kyvadlo hodin . . .

Marie. Éekl bys, že se modlí ani nevdouce . . .

Cizinec. Jakoby naslouchaly vlastním svým duším . . . (Pomlení.)

Marie. Ddeku, nezjevujte jim to dnes veer! . . .

Staec. Vidíš, nyní i ty pozbýváš odvahy ... Já vdl, že lépe

by bylo nenazírati . . . Jsem osmdesát ti roky stár a dnes poprvé mne
pohled na žití zarazil . . . Nevím, pro vše, co tamto konají, zdá se mi

býti tak divným a vážným . . . Bdí zcela prost, pod rozžatou lampou

a ekají, až nadejde noc, práv jako bdíváme my za veera; a pece
zdá se mn, jakobych hledl na n s hry jiného svta, znaje o jedinkou

pravdu více, jíž oni netuší . . . Rcete, mé dítky ? Pro, rcete, pro zbledli

jste i vy? i snad tají se cos jiného ješt, cos jiného, jež nelze vyslo\ýt

a jež nás k slzám nutí? Nevdl jsem, že život tak hluboký tají smutek

a nazírání na že budí strach . . . Nyní, i kdyby nic se nebylo udalo,

ml bych o n strach vida, jak jsou klidni . . . Dvují píliš v tento

svt ... co od nepítele dlí je uboliá jen okna . . . Myslí, že, když

mají dvée zaveny, nic se nepihodí, a zapomínají, že v duši stále se

cosi dje a svt že nekoní u dveí domu . . . Jsou si tak jisti svého

chabého života a netuší, že tak mnohý ví více než oni, ba že já sám,

ubohý staec, zde u prahu jejich, celé to malé štstí jejich, jako cho-

rého ptáka, ve své staré psti svírám, již otevít se bojím . . .

Marie. Mjte slitování, ddeku!

Staec. My máme s nimi slitování, mé dít, nad iiámi však není

žádného slitování . . .

Marie. Sdlte jim to až zítra, ddeku, až za bílého dne... pak

nebudou tak smutni . . .

Staec. Pravdu máš, mé dít , . . Lépe bylo by nejednati v noci.

A svtlo tak sladce na bol psobí . . . Však co by ekli zítra? Neštstí

budí žehravost ; ti, jež neštstí stihlo, chtjí zvdti je první. Neradi

zstavují je v i-ukou cizích . . . Bylo by, jakobychom je byli oloupili

o nco . . .
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Ciziuec. Ostatu nezbývá ua to asu; slyším stlumené hlasy mo-

dlících se . . .

Marie. Zde jsou . . . Jdou za plotem , . . (Vejde Marta.)

Marta. Tu jsem. Doprovodila jsem je až sem. ekla jsem jim, aby

chvíli postáli na cest. (Slyšeti ryk dtí.) Ach, ty dti stále kií . . .

Zapovdla jsem jim jíti se zástupem . . . Chtjí však vidti, co se bude

díti a matky neuposlechly . . . Jdu jim íci, by , . . Již umlkly — zda

jest vše pipraveno? — Nesu též prstének, jenž byl u ní nalezen . . .

Vzala jsem s sebou trochu ovoce pro dít . . . Položila jsem ji sama na

nosítka. Zdá se, jakoby spala . . . Mla jsem s ní potíž; ty vlasy její

nechtly se poddati . . . Dala jsem natrhati chudobek ... Je to smutné,

nebylo jiných kvt ... Co vy zde? Pro nejste s nimi? . . . (Pohledne

do okna.) Oni nepláou ? . . . Oni ... vy jste jim to neekli?

Staec. Marto, Marto, v duši tvé jest píliš mnoho života, ne-

mžeš porozumti . . .

Marta. Pro bych neporozumla? (Po chvíli pomlení, s pízvukem
vážné výtky.) Vy jste to nemohl uiniti, ddeku . . .

Staec. Marto, ty nevíš . . .

Marta. Tedy sdlím jim to já.

Staec. Postj, dít, ua chvíli a viz!

Marta. Ach! Jak jsou nešastni ! . . . Tak nemohou déle setrvati . . .

Staec. Pro?
Marta. Nevím ... ale to nemožné!

Staec. Poj sem, mé dít . . .

Marta. Jak jsou trpliví!

Staec. Poj sem, mé dít . . .

Marta. (Obrátivši se.) Kde jste, ddeku? Jsem tak nešastna, že

vás ani nevidím ... Já sama nevím co poíti . . .

Staec. Nehle na n déle; až vše zvdí . . .

Marta. Pjdu k nim s vámi . . .

Staec. Nikoliv, Marto, zsta zde . . . Spoi se sestrou na staré

kamenné lávce zde za domem a nehle na ne déle ... Jsi píliš mladá

a nemohla bys více zapomenout ... Ty nevíš, co jest taková tvá, když

zraku zjeví se smrt . . . Snad že bude následovati kvil . . . Neohlédni se . . .

Snad nebude následovati nic . . . Pak, pak teprve se neohlédni, neza-

slechneš-li nieho . . . lovk nikdy pedem neví, jakou cestou se bol

bude bráti . . . Nkolik vzlyk z hlubin, to bývá obyejn vše ... Já

sám nevím, co si ponu, až je uslyším ... To nepatí více k tomuto

životu . . . Obejmi m, mé dít, nežli odejdu . . . (Hlasy modlícího se davu
80 vio a více blíží. ást davu vnikne do zahrady. Slyšeti stlumený bh plachých
krok a 8ei)otný hovor.)

Cizinec. (K davu.) Postjte zde — nepibližujte se k oknm . . .

Kde máte ...

Venkovan. Kolio?

Ciziuec. Kdo jsou ostatní? ... Ti, kteí nesou . . .

Venkovan. Jdou aleji ku hlavnímu vchodu. (Stace se vzdálí. Marta
a Marie usednou na lavici, zády k oknm. Slyšeti ruch davu.)

Cizinec. Pst ! . . . Neliovote. (Vtši z obou sester vstane a zasti i

zá«uvku u dveí.)

12
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Marta. Otevela dvee?
Cizinec. Naopak, zavela je. (Pomlení)

Marta. Ddeek ješt nevešel?

Cizinec. Nevešel . . . Dívka vrátila se opt k matce . . . druzí

trvají bez hnutí a dít stále spí . . . (Pomlení.)

Marta. Sestinko má, podej mi ruce . . ,

Marie. Marto! . . , (Pojmou se za ruce a políbí se.)

Cizinec. Nyní asi zaklepal . . . Pozdvihli všichni najednou hlavy . . .

a hledí jeden na druhého.

Marta. Ach ! Ach ! Má ubohá sestinko . . . Neubráním se slzám ! . .

.

(Tlumí vzlykot na rameni své sestry.)

Cizinec. Nyní asi zaklepal . . . Otec pohledl na hodiny a nyní vstává.

Marta. Sestro, moje sestro, pjdu k nim též . . . Nesmíme zstaviti

jich déle samotných . . .

Marie. Marto! Marto! (Zadrží Ji.)

Cizinec. Otec pokroil ke dveím — odstril zásuvku . . . Otevírá

dvee . . .

Marta. Ach! . . . Zda vidíte ...

Cizinec. Co?
Marta. Ty, již nesou . . .

Cizinec. Pootevel jen . . . Vidím pouze ást trávníku a vodotrysk...

Stojí u prahu . . . nyní, jakoby byl zvolal : Ach, to jste vy ! . . . Nad-

zdvihnul rám . . . zavírá opt peliv dvee . . . ddeek váš vešel

do sín . . . (Dav lidí pikroil k oknm. Marta a Marie povstanou, pak pevn
se k sob vinouce, piblíží se k oknm. Ve vnitru sín vidti starce, jenž byl
vešel. Ob sestry utonulé vstanou; i matka povstane, uloživši dít na keslo,
na nmž byla sedla, tak že z venku vidti lze spící dít s hlavinkou na skrá
schýlenou, v stedu sin. Matka pokroí starci vstíc, podává mu ruku, kterou
však díve, než tento ji uchoi>il, vztáhne zpt. Jedna z obou dívek jme se mu
pomáhati svléci pláš, druhá podává mu keslo. Staec však uiní odmítavý
posun. Otec usmje se s podivením. Staec hledí smrem k oknm.)

Cizinec. Nemá odvahy promluviti . . . Pohledl sem na nás . . .

(Ruch v davu stoupá.)

Cizinec. Ps . . . t ! (Staec, spativ pod okny množství shromáždného
lidu, odvrátí rychle zrak A že mladá dívka podává mu stále keslo, usedne
posléze, pravicí nkolikráte pejeda elo.)

Cizinec. Usadili se . . . (Ostatní, v síni pítomní, usednou, mezi tím

co otec živ hovoí. Posléze oteve ústa staec, a zvuk hlasu jeho zdá se, že

budí pozornost. Avšak otec nedá mu domluviti. Znovu chápe se slova staec
a znenáhla jsou všichni nehýbni. Náhle matka se zachvje a vstane.)

Marta. Ach! Matka pochopí nyní . . . (Marta odvrací tvá a skryje

ji v dla. V davu ruch stoupá. Jeden druhého tlaí ku pedu. Dti kií, aby
je matky nadzdvihly, by lépe vidly. Matky ponejvíce pání tomu vyhovuji.)

Cizinec. S...t!... Neekl dosud nieho . . . (Jest patrno, jak matka
úzkostliv se starce vyptává. Tento promluví ješt nkolik slov; pak, náhle,

všichni vstanou a zdají se tázati se ho. Staec pokývnutím hlavy pisvdi.)

Cizinec. Nyní to ekl . . . rázem to ekl! . . .

Hlas v davu. Již to ekl! ... Již to ekl! . . .

Cizinec. Není slyšeti ani slechu . . . (Staec vstane; a neobrátiv se,

znaí rukou na dvee za sebou. Matka i otec i ob sestry vrhnou se na nazna-
ené dvee, jež otec není s to ihned otevíti. Staec brání matce vyjíti.)
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Hlas v davu. Odcházejí! Odcházejí! . . . (V zahrad nastane tlaenice.

Všichni derou se do prfielní zahrady; jen cizinec setrvá u oken. V síni otevrou

se dvee dokoán; všichni najednou ze sín vyjdou. Otevenými dvemi lze

zíti hvzdnaté nebe, trávník a vodotrysk pod svitem luny; jen dít v osielé
síni dále klidn spí.) (Pomlení.)

Cizinec. Díté se nevzbudilo! . . . (Odejde.)

V poslední chvíli.

Já celý rok jsem ekal na to

a pec jen pišlo vše tak náhle

v té celé hrze neobsáhlé,

že bolestí je srdce jato

a že se zdá mi tžkým suem,

co hoem v prsou srdce rve mi.

V tom okamžiku bolestném,

když smrti andél teskný, nmý
zas navštívil náš rodný dm,
já cítil jsem, jak v oné chvíli,

když k nejdražším se sklonil rtm
a zlíbal mramor ela bílý

a navždy zavel drahý ret

a drahé oi sestry mojí, —
já cítil jsem v té chvíli bd
v své duši hokou bolest dvojí

:

i pro ni, jež tak dobrá, milá

a nžná jako sama láska

nás na vky už opustila,

ta ubohá má zlatovláska;

i k vli sob, jenž se uím
bolesti kalich dopít ke dnu

a jenž v té chvíli byl jsem chudším

o celou velkou lásku jednu.

Kok celý, celý na ten den

jsem ekal v bázni, nekliden

a ve strachu. Já v hrze ekal
jsem za nocí i za du všech

nu chvíli tu, již jsem se lekal,

až po všech mukách, úzkostech,

mé drahé, dobré, zlaté dít,

smrt ze všech trýzní vykoupí t.

A pišla ona chvíle hrozná . . .

12*
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:

Zde ležíš mrtva, navždy spící,

a lovk pozd teprv pozná,

co všechno ješt chtl by íci,

za dkovat by v lásce ml,
za ruku stisknout zapomnl.

V té chvíli poslední, ó bda,

co všecko bych ti ekl rád,

tvou mrtvou ruku, ústa bledá,

bych zlíbal ješt tisíckrát

!

V té chvíli poslední, ó bída,

co všecko hlavou proletí!

Ty noci, které smutek hlídá,

vzdech, který se rt splyne ti;

ten cvakot hodin, který chvíle

života tvého v tichu mil

;

ta nadj, v niž jsem s tebou vil

;

ten smutek, který v elo bílé

se pomalu a zvolna kla

;

ty dny, když jsem již polou šíle

tvj život cítil unikat,

tvá víra v jiné, lepší asy,

to, když jak Lazar ležela jsi —
(až do srdce to zabolí,

jak umírá ten život mladý!) —
když ven jsi chtla do zahrady

a do lesa a do polí

;

tvá víra v každé ze slov tch,

jež k útše ti lidé ekli,

tvé slzy, které v úzkostech

jsi skrývala, jak man tekly,

když pedtucha a úzkost náhlá

ledovou rukou na t sáhla,

když cítila jsi snad, ó milá,

že nevstaneš už více as

a hlavu svou jsi odvrátila,

bych nevidl, jak plakala's . . .

V té chvíli poslední, ó trud,

co lovk v hoi dvakrát cítí

!

Tvj zrak je navždy uzamknut

a nikdy více nezasvítí

v nm paprslek tvé lásky sladký

a ty, již ml jsem tolik rád,

po boku bratí, otce, matky

tak mladá budeš v hrob spát.
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A navždy se tvj zavel ret

i oi tvé, ty budeš spáti

tam, odkud nikdy, nikdy zpt
se žádný, žádný nenavrátí!

A zítra ráno v lesku novém
až nový den se probudí:
víc neuvítáš ani slovem
zá jitra, tob ve hrudi

víc neozve se mladý ples,

ty budeš zítra jako dnes
a darmo budou ptáci pti
a darmo kvésti rží vdk,
víc nikdy k tob nedoletí

ni jeden slunce paprslek.

Ty budeš spát ... A jaro nové
až pijde, plné sn a krásy,

jež každého tu k lásce zove,

kde ku štstí se každý hlásí,

ty budeš spát ... A z družek tvých
až všecky budou šastny tak
a každá bude samý smích
a záící a šastný zrak,

až o lásce si mluvit budou, —
tam zabednna v rakev chudou
ty budeš spát ... Ó moje duše,
až do srdce to zazebe:
dál život kolem pjde hluše,

tak smutný, prázdný — bez tebe . .

.

Já celý rok jsem ekal ua to,

ten hrozný den až pijde k nám
a pec je srdce smutkem jato,

když na všecko si vzpomínám.
Bu pokoj s tebou, dušo milá!
Když osud jinam tebe zve,

já za vše z celé duše sv(''

ti dkuji, ím jsi mn byla
a za všechno, co v tob ztrácím,
tou vdnou vzpomínkou ti splácím.
S ní pjdu (lál v ti) žití clind,
však vím to, snud i ve Iirob
že vn s(> mi si\sk;ii hude,
se st3'skat bude po íobv.

Bohdan Kaminski/.



1T8 Julius Zeyer:

V soumraku boh.
Kronika. Podává Julius Zeyer.

6 zvstech dávných zachovalo se nám mnoho o divokých

a chrabrých inech silného, volnost milujícího pokolení

lidu skandinávského, žijícího daleko na severu v dobách

soumraných. Vše v tch koninách mlhavých za obydlí

mu sloužících, biovaných divými snhovými bouemi,
dšených dlouhou zimní tmou, ale záících neskonale

luznou, nevyrovnan snivou krásou v msících, když je

slunce líbá a se s nimi tém ani na noc uelouí, vše má tam v tch
zemích rysy jisté nevázané velkosti : i bohové i lidé, tak jako krajina

a osudy tch lidí a boh, cnosti jejich i vášn. Vy modré fjordy, když

jsem po vás plul, vy hluboká údolí, kde vodopády hmí, když jsem vámi

kráel, vy vesem porostlé samoty, vy dumavé, hluboké lesiny, když jsem

hluší vaší putoval, jak jste ke mn tenkrát mluvily velkou, epickou mluvou

svou, jak jste dodávaly duše všem tm olbímým zjevm a postavám,

jak dodávaly jste života tm djm, které jsem znal ze starobylých ság,

tm postavám, jež se nad vámi ješt vznášeti zdají, tm djm, jimž jste

svdky byly, neb jejichž ohlas od beh islandských k vám hmí, jak

pradávných moí val ! Lákalo m to dávno shotoviti obraz, v nmž by

se zrcadlil duch nkterých z tch muž a žen, jichž památka utkvla

v ságách, obraz dýšící drsným sice, ale tak zvlášt zbarveným kouzlem

dávných tch povstí severních. erpal jsem tedy, vzpomínaje v touze

skandinávských kraj, z hlubokého zdroje ság, ale pouze plnou dla, jak

poutník z vod jezera, by ovlažil žíznící ret. A to je vše, co podávám.

I.

Zde zaíná vypravování o muži, jehož jméno slulo Hoskuld. Žil na

Island v šerých dnech prvního tisíciletí po Kristu, než víra pravá se

ješt dostala k tm behm odlehlým. Vládl Hoskuld na velkém pro-

stranném dvorci svém, jenž se nazýval Hoskuldstad. Bohatý ten zeman

byl Dalekolv syn. Dalekol zase byl zemanem norským a vysthoval se

na Island se svou ženou Thorgjerdou, by ušel vlád královské, jež za-

ínala tenkráte v rodné jeho zemi tížiti a tísniti muže, milující volnost

nade vše. Když zemel Dalekol, ujal se syn jeho dosplý, Hoskuld, statku

svého otce, Thorgjerda však vrátila se v Norsko, soužena steskem po

zemi, v níž se zrodila. A nebyla už mladá, byla posud krásná a Herjulf,

man norského krále, pojal ji za ženu. Zrodila v druhém tom manželství

syna, jejž nazvala Hrutem. Herjulf zemel za nedlouho a Thorgjerda

zaala opt tesknit po Island, jako díve po Norsku, bylo jí, jako

by mla vlasti dv, a ta z nich zdála se jí vždy dražší, od které

odlouena žila. Táhlo ji srdce též k staršímu synovi Hóskuldo\a, za-
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uechala tedy, na žádost píbuzných se strany Herjulfa, mladšího s}'na

Hruta jim v Norsku a odplula na Island, kde tiše a šastné, a s mnohým
steskem po mladším synu, dlouhá léta s Hoskuldem žila, milována

jím a jeho rodinou. Zatím dorostl v Norsku Hrut a jako jeho matku,

jal ho stesk po behu islandském, o nmž byl už co dít tak

mnoho od ní slýchal. Nejdíve se pemáhal, pozdji však zanechal všechny

nadje, které mu rodina otce jeho na bohaté ddictví dávala a plul do
Islandu, práhna po mohyle, kde matka dímala a po pohledu svého bratra

Hoskulda, o kterém snil a kterého miloval jak pohádku, jak zjev z oblasti

báje, jako usmívavý práv sen.

HOskuld jej pivítal jako syna a slzy mu vstoupily do zrak pi
prvním na nho pohledu: byl mladý Hrut krásný, plavé jeho vlasy, modré
oi, pipomínající barvou, jasem a jakousi tekutostí proslunnou vlnu

moe, upamatovaly jej živ na zjev matin z mladých let, volaly Hoskuldovi

obraz její v pam a zárove slib, který jí umírající uinil: milovati

polobratra svého plnou duší a srdcem upímným.
Prodlel Hrut celou zimu na Hoskuldstadu a s jarem poala stavba

nového dvora na statku, jejž po matce zddil a nový, výstavný ten dm
byl nazván Hrutstadem. Když byl dvr úpln hotov a zaízen, uspoádal
Hrut velký kvas, k nmuž zavítal Hoskuld a mnoho host. Hodovní sí
byla ovšena hedbávnými koberci, koistí to nkdy Herjulfa, otce Kru-
tova, pivezenou z dalekých výprav vikingských ke behm jižním, z By-
zancie a z mst sicilských. Když hosté, udiveni nádherou zlatých a stí-

brných nádob, z nicliž pili jižního vína, domácí medoviny a silného piva,

se posléz rozjeli k rozliným domovm svým, zstal Hoskuld ješt dva
dni s bratrem, a poslední veer, když ohe v krbu praskal a podzimní
chlad z útulné sín plašil, pravil HOskuld v srdeném rozhovoru bratru

svému Hrutovi

:

„V tom milém a bohatém dom tvém nescliází te než žena. Jsi mlád,

ale jsi už mužem, jsi jako strom v plném kvtu, slibující hojných plod."
Hrutovi i)elétl rumnec lehce tvá, v panickém zmatku sklopil plaše

oi, zamlel se na chvilku, ale pak ekl: „Uhodl jsi tajné pání mého
srdce. Toužím po satku a vlastní rodin. Jsem však na Islande posud
cizincem a nevím, na které dvee bych zaklepal."

Odvtil mu Hoskuld takto : „Jsem bratrem tvým, ale cit mj k tob
je spíše otcovský. Staral jsem se o tebe od prvního okamžiku, když jsi

pistál na islaudský beh a vren i na dále budu ti radou a pomocí.

Nuže, pemýšlel jsem už o tvé ženitb a našel jsem pro tebe už nevstu."
Hrut upíral oi na ohe a ekl tiše: „A kdo to jest?"

„Na behu jižním," odvtil Hoskuld, „stojí bohatý dvr, kde sídlí

mocný náelník, muž hrdinný a moudrý, znalý zákon. Dvr má jméno
Valle a majitel jeho Thorsteju. Je stár a vnuka jeho, zbytek celé jeho

rodiny, dcera nejmladšího jeho syna, zhynuvšího na výprav do Irska,

zove se Unna. Je krásná, ztepilá, vysoká, mladá a ušlechtilá. Tu bych

ti pál za ženu."

Hrut podal ndky bratrovi ruku se záícím úsmvem a za chvíli

ekl: „Pojedeš se mnou k Thorstejiiovi, žádat o jeho vnuku?"
„Pojedu!" zvolal HOskuld. „Vždy jsem ti jako otcem!"
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„A slibuješ si zdar co suoubce mj?" ekl nesmle Hrut.

„Tebe zamítnout!" smál se Hóskuld a díval se pak s nžnou hrdostí

na ztepilou postavu bratrovu, na dlouhé plavé jeho vlasy, padající mu ua

ramena, na jasné jeho oi sivomodré jako vlna severního moe. Mleli

oba. Venku huel vítr, píboj bouil proti behu a psi vyli na msíc.

Hóskuld pivalil nohou ohromnou hlave do ohne. Jiskry se sypaly

z eavého uhlí, zavíily v koui a vylítly v divokém reji otvorem nad

krbem, jímž se noní nebe do sín dívalo. Hóskuld pravil Hrutovi: „Je

Thorstejn mým pítelem. Znám dj jeho života, a život ten není všední.

Dílem slyšel jsem z vlastních jeho úst, co ti vypravovat budu, dílem od

lidí jiných, nebo povst toho muže byla hluná a mnohý jeho in žije

posud v pamti svdk. Mohl bych ti vypravovat až do východu slunce,

ale spokojím se jen hlavním rysem dje. To staí, abys vdl, z jakého

rodu ta pochází, již chceš do svého domu uvésti, by ti byla vrnou
ženou a silnou matkou nkdy dtí tvých."

Hóskuld vypravuje:

Thorstejnv otec, Ketil, byl mocný a bohatý zeman a vládl na svém

dvorci Raumsdalu v severním Norsku jako malý král. V mládí svém byl

proslulým vikingem, slavným vítzem na dalekých výpravách, odkud

nesmírnou koist dom pivezl. Oženil se pozd a Thorstejn byl jediným

plodem toho satku. Starý Ketil žil nyní jen ve svých bohatýrských

upomínkách a zdálo se mu, že pokolení mladší pozbylo všeho významu,

vší síly, všeho hrdinství. Na potomky svých druh hledl jako na nehodné

svých otc a i vlastní jeho syn vzbuzoval v nm opovržení. Zdál se mu
slabým, nemužným, nestateným a vyítal mu, že se spíše po matce než

po nm zrodil. Zapomínal, když byl Thorstejn tém ješt díttem, že

na nm zralého mužství a inného hrdinství žádat ješt nesmí a dráždil

ho ustavin trpkými slovy a pokoujícími narážkami. Nená\idl v chlapci

suivost jeho oí, jež byla ddictvím po matce, nenávidl nhu, již Thor-

stejn jevil pro tu matku, ženu tichou, nesmlou, bojící se surových slov

svého muže do té míry, že se syna svého hlasit zastávat ani neodvážila.

Tak vyvinul se mezi otcem a synem pomr napjatosti mnohdy až zjevné

nepátelské, zakládající se na nedorozumní s obou stran, nebo ne-

vdomky se skryt Ketil a Thorstejn navzájem pece jen milovali, více

než tušili. Neutšený ten pomr však rostl s Thorstejnem, nebo splácel

otci opovržení vzdorem, jevícím se sice více v zracích než ve slovech

neb inech, ale dráždícím Ketila nkdy až na pokraj zuivosti.

Jednoho veera, bylo tenkráte Thorstejnovi asi osmnáct let, sedla

rodina u ohn ve spolenosti nkolika cizích muž z pízn Ketilovy,

který hosti své hojn astoval pivem a medoviuou. Hovor byl hluný,

jen žena Ketilova sedla tiše jako vždy u krbu a pedla. U nohou sedl

jí Thorstein, tiše jako ona, sniv zahledv se v ohe a sleduje sloup

dýmu, který vznášel se pln jisker otvorem k nebi, plnému jasných hvzd.

Ketil, jak obyejn, mluvil o minulosti a jak obyejn lál dob pítomné

a niemnému pokolení dne. Za hovoru toho pohlédl na svého syna

a promluvil opovržliv

:

„V tom stáí vdl jsem už, co to je jásat pro yítzství a skolit
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nepítele ! Nesedl jsem líné u ohn a nehledl do prázdna ! Tenkráte

se jednalo a nesnilo se, nevím jaké sny!"

Thorstejnovi hrnula se krev do oblieje, trhl sebou, ale na prosebný

zrak své matky sklopil oi a mlel.

Jeden z hostí pravil: „Dost jsi se naplahoil po širém svt, Ketile

starý, za sebe i za syna též. Snášel jsi bohatství a dobýval slávy, je

toho všeho dosti pro tvého ddice. Na by v dáli hledal, co jsi mu
domvi pinesl?"

Nastal smích, ale Ketil byl velice rozilen a zvolal: „O dobo hanby!

Za as mých kladlo se bohatýrm dobyté jich bohatství do mohyly, jen

nemovitý statek ddil syn. Kdo chtl více — moe bylo mu dráhou

k sláv a pokladm, koist svou kupovali jsme tenkráte vlastní krví.

My byli muži ! Dnes ? Hlete na toho jinocha — není spíše dcerou své

matky než syne.m svého otce? Ten vru nepjde po stop mé!"
Thorsteju vyskoil a oi jeho svítily divoce. „Co na mn chceš?"

oboil se na otce, „aspo mi to ekni pím!"
„Chci, abys mi ukázal," odvtil otec, „že dovedeš meem za-

mávati! Jsi stár už dost, bys pokus uinil, peje-li ti štstí."

„Snad že mi nepeje," ekl zádumiv syn, „ale zlý tvj jazyk

poštval mé dost a zloba tvoje požene m k podnikm teba šíleným —

"

Matka vstala a chtla Thorstejna chlácholit, on však byl tak

rozdráždn, že ji od sebe odstril a vyšel hlun ze sín, doprovázen

smíchem otcovým.

Thorsteju byl zoufalý. Zdálo se mu, že pod tím krovem nelze žíti.

Vyšel v temnou noc, na pokraji lesa sedl pod hluboce šumící stromy,

položil hlavu na kolena a vypukl v plá. Rychle však usušil své slzy,

zdálo se mu, že slyší otcv drsný zahanbující smích, a zaal nyní pe-
mýšleti o tom, co mu initi zbývá. Rozhodl se, že s otcem žít už

nebude, aspo díve že se dom nevrátí, dokud nevykoná in, jímž by

si vážnost, ba úctu Ketilovu vynutil. Tenkráte ádili v lesích a pustotách

mezi Raumsdalem a Jamtalandem tajuplní jacísi lupiové, postrach celé

krajiny. Vedla-li cesta nkoho tím smrem, nevracel se tém nikdy

zpt, a to neplatilo pouze o jednotlivcích, zmizeli i cestovatelé sdružení

po desíti, beze stopy v hloubi tch les. Až do samého Raumsdalu
nebyli se lupiové sice posud odvážili, a nezííbili posud nikoho z lidí

Ketilových, jenž byl náelníkem celé krajiny, však práv proto, že jím

byl, vyítalo se mu, že tak velkému zlu konce neinil. Na vlastní uši

byl Thorstejn slyšel, jak si lidé šeptali: „Je Ketil stár, a slábne tak,

že povinnosti své už nestaí." To vše mu nyní hlavou mihlo, když ten

zádumivý les kolem nho šuml a zasmál se lilasit : zdálo se mu totiž,

že to nehuí pouze les, ale otec jeho že tak z hluboká žaluje nad smrtí

jeho, do které jej hnal zlým svým jazykem ! Trpká jakási radost nad

tím žalem ho schvátila. Plížil se zpt do dvorce, odvázal a vyvedl svého

kon, ozbrojiv se díve krátkým, prostým meem, visícím na chodbo

v dom, a vrátil se tiše, kryt úpln tmou, zase do lesa. Na pokraji se

zastavil a ohlédl se ješt jednou k otcovskému domu. Stesk se mu ozval

v srdci, vidl temný kou, plný jisker, vznášeti se z otvoru na steše

a vzpomnl na tichou, plachou matku svou, sedící tam mlky, pedoucí
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a huivého ohu. Tenkráte zdálo se mu, že v šumu lesa slyší její srdee-

jmoucí plá.

„Neuvidím te nikdy více snad," zašeptal, „jedu tém jisté smrti

vstíc, jedu za štstím, jak mi otec kázal, a to prchá vždy ped tím,

který je hledá ! Jsem slab a v boji nezkušen, a ti v lesích jsou silní,

krutí a krvaví. Slzy tvoje potekou, až budu bez života ležet mezi bal-

vany a hnijícími kmeny, nepohben, lup vlkm. Ale radji at oi tvoje

slzy o mne roní, než by mly dále hledt na rumnec hanby na mé tvái!"

Odvrátil se od domu a jel. Jel celou noc a celý den šumícím lesem,

ale nepotkal nikoho. Když se slunce opt klonilo, vidl píkrou, úzkou

stezku, vedoucí do kopce, pokrytého kovím a vysokými stromy. Vedla

zajisté ta cesta k brlohu tch zlosyn. Thorsteju seskoil s kon, zavedl

ho opodál do nejhustšího koví, kde jej pivázal a pak dal se po

stezce vzhru.

„Jdu za svým štstím," usmál se smutn, ale stoupal odhodlan.

Kráel a kráel, oekávaje každým okamžikem, že stráž njaká jej za-

kikne, že ozbrojenec nkterý se divoce na vyítí, ale nebylo vidti

než stromy, slyšeti než jejich šum nebo svist vtru kolem trících sem

tam balvan neb volání lesního ptáka.

Udýchán dostoupil Thorstejn vrcholu a ocitl se tam na mýtin, kde

stál malý, dobe z beven vystavený dm. Podivil se tomu Thorstejn

a srdce jeho zaalo siln tlouci. Skryl se hbit za velkým kamenem,

položil si me na kolena a odpoinul, až se mu stoupáním zrychlený

dech a rozilením spsobený tlukot srdce utišil
;
pak vstal a šel chladn

a odvážn k domu blíž. — Vešel v úzkou chodbu, byla prázdna, na právo

byly otevené dvee do prázdné, malé konírny, na levo dvee druhé,

pivené. Thorstejn je odhodlan, rychle otevel a pekroil práh. Byl

v dosti velké komnat, prázdné jako konírna, nikde lidské duše. Bylo

isto v té místnosti, stál tam stl a na nm mísa plná masitého pokrmu
a devná íš naplnná pivem. Byl Thorstejn sice velice hladov a ml
velkou žíze, ale zdržel se, nedotekl se nieho. Ohlížel se po komnat.
Podél zdi byly vysoko nakupeny velké žoky, srovnané jako ve sklad,

plny zboží. To zajisté byla koist odatá zabitým kupcm a cestovníkm.

V pozadí komnaty stála vj-soká postel, široká, se záclonami z látky tak

skvostné, že by je nikdo nebyl v té pustin lesní hledal. Thorstejn byl

velice udiven. Pemýšlel chvíli co poíti. Rozhodl se, že se skryje za

nakupenými žoky. Uschoval se tam tak dovedn, že jej vidt možno

nebylo, ale sám že dobe skulinou mezi žoky vše pozorovati mohl, co

by se v komnat dlo. V té své skrýši ekal takto trpliv na prbh
další svého dobrodružství, s úplným klidem a s odhodlanou ke všemu

myslí. —
Když se už siln smrákalo, uslyšel Thorstejn dunní koských kopyt,

blížilo se domu, pak hrabal k ped samými dvemi, byl veden do

konírny a konen se otevely hlun dvee komnaty. Vstoupil muž,

postavy tak vysoké, že se Thorstejn až podivil. Šel pímo ke krbu, kde

rozdlal ohe. Plameny šlehaly vysoko a ozáily celou sí. Rudý jejich

lesk polil tvá pišedšího cizince. Bj'l krásný, a už mladý nebyl. Vlasy

jeho byly úpln bílé a padaly mu v hustých kšticích na široká ramena,
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oi jeho byly jasué, zamyšlené a ješt pluy záe. Jakýsi smutek jevil

se (lojímav kolem úst. Pohyby a chze toho muže byly volny a plny

vdku a celé jeho vzezení mlo kouzlo vzácné ušlechtilosti. Thorstejnovi

se zdálo, že by snadné pátelsky k tomu lovku, jejž považoval za

svého nepítele, pilnouti mohl. Muž pisedl ke stolu, pojedl, napil se

a hledl pak zamyšlen do ohn, jehož plameny už nešlehaly do výše.

íleavé uhlí strávených hlavní leželo jako kupa rudého zlata v krbu

a lilo svou krásnou zá na všechny pedmty. Muž vstal posléze, šel

k posteli, odepnul, nyní teprve me a povsil jej na sloup lože. Chodil

chvíli ješt po pokoji, pak odhodil své šaty a ulehl. Thorstejnovi se

zdálo, že blyštící se onen me zraky jeho jako arem jímal v plen.

Byl jako živá bytost, cosi jako had. Hrot jeho šíil postrach a záhubu.

Lesknoucím se tím bleskem byl si rek, jenž jeho majitelem byl, celou

krajinu podmanil. Me ten byl zázraným ! Jediný lovk byl tímto

nástrojem vykonal iny celého sboru chrabrých muž! Síla jen božská

poráží tak smrtelné ! Míti tento me, tímat jej vítzoslavn rukou ! Co

by ekl otec jeho, kdyby tou zbraní zamával ped jeho zrakem? Opa-

koval by ješt posmch svj krvavý, že posloužilo by více sláv jeho

rodu, kdyby syn jeho se nebyl narodil? Thorsteju se chvl po celém

tle. lovk, jenž byl postrachem celého kraje, jenž tolik lidí usmrtil

bez pomsty a trestu, byl tém už v jeho rukou. Tam na té posteli

oddychoval klidn a pravideln, bylo tedy jisté, že už spí, a me jeho,

ta divotvorná zbra, lákala svým leskem a vnucovala se Thorstejnovi

tém sama do rukou ! Vrazit ji do srdce tomu loupežníku ! Ruce Thor-

stejnovy se svíraly a nevdl ani sám, jak se stalo, že stál pojednou

uprosted komnaty. Jen nkolik krok a kynulo mu vítzství. Uinil

krok první, ale zastavil se. Podivná lítost se v nm ozvala. Bylo mu,

jakoby toho muže dávno znal a miloval. Zdálo se mu, že oi jeho se

dívají v jeho zrak, plny pátelství, vysoká jeho postava, ušlechtilé jeho

pohyby že budí znova jeho obdiv, a zamyšlenost jeho a smutný úsmv
že dovolávají se soucitu. Ošklivost ped zamyšlenou vraždou zmocnila

se Thorstejna a uinil dva kroky zpt. Byly však neopatrn hluné
a spící na loži sebou hnul, jakoby se probouzel. Thorstejn, slyše jeho

pohyb, ulekl se a stál jako obrácen v sloup. Lítost jeho byla ta tam

a myslil jenom na vlastní obranu.

Nebezpeí však minulo. Muž na loži, zdálo se, usnul znova, nieho
nepozoruje. Tu piblížil se Thorstejn smle, psob šramot a udeil do-

cela do sloupu postele, dosti silné : spá sebou ani nehnul. Thorstejn šel

ke krbu, rozsvítil o žeavé uhlí dlouhou lou a posvítil si nyní klidn

na spícího muže. Ležel tiše, odn dlouhou hedbávnou košilí se zlatým

lemem. Vlasy splývaly mu krásn na prsa, ruce ležely na podušce. Tvá
jeho, obrácena k nebi, byla klidná, výraz její byl vážný, ale pln míru

a ne l)ez sladkosti, mla nco dtinného ta tém usmívavá tvá ! Thor-

stejn byl pobouen. Jak mohl tak s])ok()ien spáti, ten vrah, potísnný

tolikerou nevinnou krví? Thorstejn chopil so mee obma rukama a vší

silou svou vrazil jej spícímu rázem do prsou . . . Ten trhl mocn všemi

údy, obí jeho ramena vztáhla se po nahnutném nad ním vrahovi, pojala

lio jako kleštmi a nadlidskou silou vztáhl jej muž k sob vzhru na
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postel a vrbí jej mezi stuu a sebe, a jako aromocí pekonán, ležel

Thortejn nehybn vedle toho, jejž byl zavraždil. Ale me byl tak hluboce

vnikl v prsa toho muže, že ho úpln proklál a že hrot jeho pevn
trel v samé posteli, a ranného takto k ní jako pikoval. Oi jeho

hoien se koulící vsály se nyní do tváe pekvapeného tou olbímou
silou Thorstejna a po hlubokém vzdechu zaal se ranný takto tázati:

„Rci," pravil, „kdo jsi, smlý vrahu mj?"
Pi zvuku lidského hlasu vrátila se Thorstejnovi rozvaha a chladnost.

Mátožnost toho nadlidského a zárove nmého poínání muže na loži,

byla jej naplnila úžasem strašidelným.

„Jmenuji se Thorstejn," ekl vzdorovit, „jsem syn Ketilv. Nevím,

co ti na jménu záležeti mže."
„Ani tob ani tvému otci neublížil jsem," ekl ranný jaksi vyítav.
„Ti, které jsi ubil," mrail se Thorstejn, „nemohou se už pomstiti.

Uinil jsem to místo nich. Krajina naše bude nyní prosta vrah."

„Kdybys byl o deji pozdji pišel," vzdychl krvácející, „nebyl bys

m zde už nalezl, krajina vaše i bez tebe by byla vrah prosta a mn
by byl vzešel život nový. Dlouho už rozjímal jsem o zlu, jež jsem sp-
sobil, a touha napraviti to zlo, byla se mne zmocnila. Jsi mlád a nevíš,

jak snadno z 'cesty dobra sejdeme a kam nás zavede váše a trpkost

zklamání a bouení se proti nespravedlivému, slepému osudu . . . Nový
život! Nemlo to být!"

Mlel, a Thorstejn cítil velkou lítost s umírajícím. „Škoda," ekl,

„že se stalo, co se stalo. Nuž, pomsti svou smrt, máš-li ješt síly, a

zemi pak spokojen."

„Mám ješt síly dost, zabiti t," ekl ranný, a Thorstejn dle toho,

jak jej zase pevn za ruce držel a svíral, cítil, že to pravda. Marn
dlal pokus vymknouti se.

„Mám t v moci své," ekl lupi, „a kdybych chtl, nevyšel by's

odtud živ a nepochlubil bysi se svým nade mnou vítzstvím. Ale ne-

usmrtím t. Uznáváš, že ti splácím zlé dobrým?"

„Uznávám," ekl Thorstejn, neve ani svému sluchu.

„Zato však poprosím t o službu," pokraoval ranný, „vykonáš mi ji?"

„Slíbím ti teprve dle toho, co žádat budeš," odvtil Thorstejn.

(PokraováDÍ.)
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romé silné obchodního ruchu peuje valná ást zdejšího

obyvatelstva o zdárný duševní vývoj mládeže, emuž ar ci
missie : americká, francouzská, anglická, skotská, vlašská

a nmecká se jsou napomáhají a ve svých 104 školách

14.600 žák obojího pohlaví — zajisté pkná to íslice!

— vyuují. Žactvo muhamedauské, potem 2500, vy-

uuje se ve 20 nižších „maktabách" a ve vyšších

školách „mdárs" zpsobem stále ješté zastaralým a tak primitivním, že

jsem na p. v jednom vyšším uilišti vidl mapu Evropy, Asie a Afriky,

na níž nakresleny byly jen eky: Dunaj, Nil, Barada u Damašku,

Euphrat, Tigris a Ganges. Ve zdejších muhamedanských kruzích pa-

nuje úžasná indolence a vyjma nepatrný poet tak zvaných vzdlanc
— „ulama" — nenajdete v jejich bytech krom koránu jiných knih

obsahu pouného. Kosmo pohlížejí Muhamedáni na stále vzrstající vliv

Evropan a asto ulevují svému vzteku povzdechem: „AUah zniiž vaše

domy ohnm, pokolení vaše morem a propadntež se všichni do bezedná!"

Pokud se užívání evropských eí týe, mohu dle vlastního pozoro-

vání konstatovati zajímavé zm5ny. V letech 1872—3 mluvilo se zde

v obchodních a na Evropanech závislých vrstvách nejvíce vlašsky a velmi

málo francouzsky. R. 1884 mly ty ei rovnováhu a r. 1893 zatlaena

vlaština pes neobyejn houževnatou propagandu italské vlády tém
veskrze, frantina opanovala pole a s touto podniká nyní zápas angliina

— podotýkám jen mimochodem, že jest to zápas velice vážný. e lidu

jest ovšem arabština, a 32 tisíc ílek, týž poet Muhamedán, 29 tisíc

Maronit, 9500 Melkit (s katolickou církví spojených íiek), pak Drusové,

Metualiové, syrští a arménští katolíci a židé, dohromady as 4500 duší,

užívají obecné mluvy arabské, lišící se znan od ei spisovné. Násled-

kem toho vychází v Bejrut 13 arabských denních novin, což jest poet
velmi znaný, — avšak redaktoi smjí psát jen to, co se vládním

tureckým kruhm líbí. Roztomilý redaktor „Nidžmy" (hvzda) líil mi
zdejší tiskové pomry v barvách nejkiklavjších a za píklad uvádl, že

jeden odstavec denní rubi-iky musí obsahovati vzletný chvalozpv na

blahodárné psobení vládních orgán, zejména na tureckého gubernatora

Vassa pašu a vyšší hodnostáe. Dopustí-li se nkdy pisatel lánku hroz-

ného zloinu, že se byt i zcela nevinnou narážkou nkterého evropského

mocnáe dotknul, pospíší ihned konsul té které mocnosti do seraie a

neodvolá-li redaktor vytknuté místo spsobem ponižujícím, zakáže se bez

milosti další vydávání listu. I zde však vyskytnou se mnohdy ohnivjší

povahy, nesi)okojeuci se stavem bídného tureckého hospodáství, oposi-
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uíci, kteí slovem i písmem v opravdovém rozhorlení proti státní správ
brojí ; avšak dlouho to netrvá, ponvadž se jich turetí pochopové

zmocní, vezmou jim zlatou svobodu, a dlouholetý žalá chrání stát ped
tmito „nebezpenými osobami". Jsou-li však zvlášt nebezpeni, zmizí

pro vždy, nikdo neví kam. Zajímavý byl výrok jednoho z tchto po n-
kolik rok žaláovaných svobodomyslník vi vyššímu státnímu úaduíku
Mumir beyovi (který mi jej sám sdlil), když s podrytým zdravím vzení

opouštl a na písné napomenutí, dané mu v píin jeho budoucí in-

nosti, tato velevýznamná slova odpovdl: „Máte tedy pravdu, ale jen

mocí!" Vydraství, úplatnost, bezpráví, licomrnost a obohacování se

zpsobem pímo bezpíkladným panují ve všech kruzích dsn zlotilého

úaduictva a rozmnožují zde státní hnilobu až ke stupni již nastávajícího

úplného rozkladu. Oproti Evropanm chovají se státní zízenci za posled-

ních let ím dále upjatji, ba mnohdy vyzývav, a jediná evropská moc,

která jim až dosud imponovati a práva svých píslušník hájiti dovede,

jest vláda anglická. Uvedu píklad. Ped pti roky zavraždn byl v noci

dvma lotry v ulici naproti paláci gubernatora jedoucí v koáe Fran-

couz a v tutéž asi dobu jistý anglický píslušník nedaleko Tripolisu.

Vrahové Francouze odsouzeni navzdor tomu, že se francouzské vele-

vyslanectvo v Caihrad namáhalo, by popraveni byli — pouze na n-
kolik rok do vzení, kdežto vrah Angliana tajn byl popraven.

1 v soudních záležitostech pi sporech mezi Evropany a tuzemcem, které

se stejným potem písedících cizinc a poddaných jeho velienstva sul-

tána vyizují, rozhoduje vždy pedseda Turek neb Arab svým hlasem,

ueuí-li to obzvlášt kiklavý pípad, ve prospch zdejších žalobc neb

obžalovaných.

Spoleenských upímnjších styk mezi Evropany a tuzemci, násled-

kem tchto kiklavých pomr není, nebo považují zde ziskuchtivého

Evropana za vetelce a krom obchodních záležitostí nevyhledávají s ním

bližších vztah, ba ani si ho nevšímají. Mže-li Syan Evropana zde

bydlícího a cizího cestovatele pemrštnou cenou za své zboží napáliti,

mne si radostí ruce a po tajmu se ošálenému tVandžimu notn vysmje.
Zdejší bazary, zejména sklady na zboží hedvábné, kobercové, po vtšin
výroby tuzemské, poskytují zasvcenjším znalcm zajímavé studium. Týž

arabský, zlatem protkaný burnus, za který jedna Anglianka tyi sta

frank zaplatila, obdržel mj arabské ei mocný pítel za dv st.

Všechny ty „syrské tovary", které si cizinci ua památku kupují, bývají

vbec zaplaceny nepomrn draze a kupíci vydlávají obyejn sto i více

procent. Jinak jsou zdejší bídné bazary na velikost a význam Bejrutu

až píliš nepatrný. Jsou to na mnoze smsice úzkých smrdutých, hrozn
dláždných, klikatých uliek a prchod, v nichž bývá ovšem pestrý

ruch a zejména v dopoledních hodinách mnohdy i tlaenice. Tržišt

zelináské a ovocnáské tvoí nejdelší bazarovou ulici, kde veliké množ-

ství toho zboží, jak je práv ta ona roní doba pináší, v kupách a

hromadách jest vyloženo a rychle jde na odbyt. Oranže, citrony, gra-

nátová jablka, datle, banány, kdoule, fíky, jablka, mandle, hrušky, slívy,

melouny, tomaty, brambory, rzné druhy okurek, etkví, kolník, salát

a jiných syrských zelináských zvláštnstek možno tu dostati v pehojném
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výbru — vše jest velice dobré a velice úhledné. Ale cizinec chystající

se k delšímu pobytu v této zemi uiní nejlépe, odolá-li všem laskomi-

nám na tyto svdné dary pírody, nebo následky požití bývají mnohdy
velmi nepíjemný. Zralé hrozny, zadlávané ovoce, sorbety a limonáda,

snhem z Libanonu chlazená, poskytují za to neškodný a stejn výborný

požitek.

Ze pi tchto potulkách po bazarech bývá pozorování tržniních

figurek pro cizince nejzajímavjším zamstnáním, nemusím zvlášt podo-

týkati. Pedevším poutá naši pozornost ženské pohlaví, v dlouhé, žlut,

erné neb mode i)ruhované plášt zahalené, kteréž své oblieje zastírá

neprhlednými bavlnnými a dosti jemnými, peste kvtovanými závoji,

jež mj pítel, obchodník ze Švýcar, rok co rok po statisících prodává.

Na ulici vypadají zdejší krasavice ve svém nemotorném zakuklení jako

žoky, avšak doma, jak jsem se sám v domácnosti nkterých syi'ských

kesan pesvdil (též u našeho krajana truhláského mistra ervíka,
který slinou tuzemku zá manželku pojal) iní mladší ženský svt, as

tak do 24. roku svého stáí, dojem velmi píznivý. Domácí oblek bývá

za zvláštních okolností mnohdy i nádherný, jinak „po domácku" jedno-

duchý, ale tém vždy úhledný. Neobyejn široké, rznobarevné spodky
z francouzských kartoun nebo z hedvábí, pak polohedvábné, nkdy
i brokátové, pilehající neb volnjší kazajky, pes kteréž za slavnostní

píležitosti dlouhé, v pedu otevené kaftany z týchž látek oblékají, sluší

mladým tm tvorm ná])a(ln pkn. Ku pleteucm hustých vlas pi-
pevují si pravé i padlané penízky na etízcích, mnohdy si nasadí

i malé drahocenné pokrývky na hlavu a jakožto náruživé milovnice

ši)erk krášlí se zlatými etzy, dlouhými náušnicemi, náramky, hodin-

ka;ni a jinými ješt tretkami. Voavky a líidla jsou toaletními pídavky,
bez kterýchž se Syanky, zrovna tak jako jiné orientálky, obejíti ne-

mohou. Vtšina kesanských Syanek nosí na ulici závoje jako muha-
medánky, které následkem píkaz koránu tuto protivnou a také

nezdravou roušku sotva kdy odloží. „Kdyby se dnes," pravil mi vyšší

turecký hodnostá z ministerstva vyuování, „ženy naše tou morou
emancipovaly, že bychom jim dopávali takové volnosti jako vy svým
evropským ženám, utrpla by naše víra ohromn a možná že by to byla

pro ni smrtící rána!" Nešlo by to arci tak snadno, ponvadž jest

pedsudek orientálek proti všem nezasteným ženštinám hluboce zako-

enn a ještí* více proti zlaté svobod našeho krásného pohlaví. Taju-

plnost harém a písná odlouenost podi)orují nemálo smyslnou obraznost

orientálcv a v tom si práv velice libuji.

Provdané ženštiny kouí zde s oblibou vodní dýmky (uargilé),

kdežto sv()l)odným jest tento požitek zakázán ; le zapovzené ovoce

chutná nejtéi)e a vždy najde se jedna z mladších družek jakožto maji-

telka tajné komrky, nkolik vodních dýmek se snadno opatí a tam,

jak mi l)ratr jedné dvanáctileté, i)kn rozkvetlé Marmy sdlil, j)r()-

vádjí kurbu o závod. Mnoho oslujících krásek mezi syrskými Ht-j-

ruankami nenajdete, ale vtšina má neobyejn tmavá, ohnivá a hluboce

smyslná oka, obliej |)kn oválný a tlo kypré. Z raužského pohlaví

lze 8i dle libosti vybrati a dobrozdání, kterého jsom si v tomto pí-ipad
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jako z póla jeu kompetentní znalec od nkolika evropských turistek vyžádal,

znlo pedevším ve prospch zdejších ek — piznávám, že jsou to

vskutku ženským srdcím nebezpení hoši — , kteíž jsou vzory mužské
krásy; za nimi následují Maronité a konen arabští Syané, pi kte-

rýchž však nelze mluviti o svérázném národním typu, ponvadž v nich

koluje krev velmi smíšená.

Mužské odvy pestí se barvami perzných odstín a poutají také

svým stihem, výzdobou, originální úpravou; mohl bych z té smsice
kroj nartnouti peetné figuríny, z nichž každá by jist budila na
kostumních našich zábavách všeobecný obdiv. Všechny y obleky a
z látek nejdrahocennjších, a obyejné neb i neprostší, mnohdy cárovité,

tlo zcela, ásten a mnohdy jen skrovn zahalující, vynikají pedevším
velikou malebností. Odvy mšan, kupc a všech tch, kteí vedou

život mén pohyblivý, jsou velmi objemné a asnaté; ale nech pozoru-

jeme ty ohromné, mezi nohami až k zemi visící spodky, látkovými šer-

pami kolem pasu mnohokráte ovinuté, a ty dlouhé kaftany, široké plášt

a tsn piléhající kazajky: vždy musíme doznati, že jsou pro tyto kruhy

nejpohodlnjší. Dlný, stálému pohybu uvyklý lid neplýtvá mnoho látkami,

leda nkdy v plundrovitých spodcích
;

jinak obléká jen košilovitou, na

prsou otevenou, lnným, bavlnným neb koženým pasem sepjatou bundu
s nedlouh)'mi rukávy a konen spodky šíkou velmi se rznící — tedy

kostým umožující ilejší obraty a pohyby. Ba asto pozorujete i znaný
nedostatek oblek a zejména chudší lid na trzích, valná ás žebrák a

tžkou prací zamstnaní nádenníci zahalují se v cárovité, všelijak upra-

vené, jen napolo nahotu pikrývající hadry.

Sultán Mahmud (1785—1839), pedchdce Abdul Medžida, naídil

(když se mu pro odpor janiár organisace vojska dle evropského zp-
sobu nedaila) státnímu úadnictvu, aby se oblékalo po evropsku; doufal,

že tento oblek až píliš pohodlnému sboru hodnostá dodá trochu více

ilosti. Od tch dob uplynula již hezká ada let, ale výsledek není

valný. Ml jsem dosti asto píležitost pozorovati toto evropským šatem

zmoderuisované úadnictvo, jak se ve vládních kanceláích namáhá. Hle-

mýždím pochodem ubírá se až k desáté hodin do úadoven a po tvrté

odpoledne je již opouští. Až dosud píše znaná ás státních zízenc
tím zpsobem, že sedí se skíženýma nohama na divan, aneb nechávají

jednu nohu dol viseti, druhou podloží pod ni, pak podepou levou,

rozpaženou ruku o jedno koleno, položí papír na dla a tak píšou od

pravé strany k levé. Pololežíce opírají si pi astém odpoinku záda,

kouí vodní dýmky neb cigarety a když vykonali velmi nepatrnou práci,

loudají a batolí se práv tak lín a nemotorn dom, jako díve v kostý-

mech orientalských. V takovýchto kanceláích vázne vše a Evropan musí

býti opásán znanou dávkou trplivosti, má-li u tchto hodnostá njaké

ízení. Vrozenou lenost a netenost tohoto lidu evropský šat nezmní.

(Dokonení.)
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Dcera professorova.

Všední píbh ze života. Napsal Stanislav Jarkovský.

(Pokraování.)

11.

ak pak, muži, teu Ladislav Píborských, jestli pak udlá
maturitu?" ptala se paní Emilie, už v zim kdj-si po be-

sedním vneku, který býval v X nejslavnjším bodem celého

masopustu a k nmuž i septimáni a oktaváni mli volný pístup.

„Píborský? Eh, o toho mám vru strach," odvtil

professor opravdu starostliv. „S latinou je to zlé a s etinou
ješt horší. Jet on vlastn nejhorší Éek z celé tídy," pro-

zrazoval neprozeteln školní tajemství, „a kdyby Soukupa neml, bylo

by to prasklo ješt te, v prvním semestru. Já to pedvídal dávno. Ale

to ne, poád se mu všelijak napomáhalo, a žebralo se se všech stran, —
te se to ukáže ! Nevím, nevím ... Za to na Jeníka Soukupovic se

tším . . . pijde-li sám pan inspektor, uhlídáš, ten bude koukat. To je

hodný hoch ..."

„Hm . . ." na to paní Emilie a ztichla. Co má poád s tím Jeníkem?

Takový bledý hoch a pak — syn švadleny

!

Píborský Ladislav jí však njak z mysli nevycházel a ptala se znova,

pak po tetí, jak se mu ve škole vede.

„Prosím t, pro pak t ten Píborský tak zajímá? Dost se mne
natrápí ve škole svou slabostí, na mi ho neustále pipomínáš?"

„Inu," zaala váhav paní professorova, „projít musí, to ti povídám."

Professor udiven vyvalil oi na milou cho: „Pro by musel?"

„Nu, na posledním besedním vneku moc s naší Jarmilkou tanil

a se žádnou se tolik nebavil jako s ní, a prosím t — už pomalu mu-
síme na to myslet, máme tyry ty holky . . . považ, to by byla partie

pro naši Jarmilu!"

Paní Emilie byla vrnou dcerou své matee, te už nkolik let zesnulé.

„Dej si pokoj, ty máš také nápady," odvtil professor dost mírn,
ponvadž to vše pokládal spíše za žert, nežli za vážnou pravdu. „Holka

je pec ješt dít a on student, beztoho vtroplach."

A z jeho dalších výklad vyplývalo, že nebezpeí pro Ladislava je

poád vtší a vtší. Než to paní Emilii nezmátlo nijak a plán svj ne-

spouštla s mysli.

Upozornní manželino zarazilo trochu professora. Bylo-li opravdu nco
na vci, bylo by mu to nanejvýš nevhod, ponvadž by zde bželo o stu-

denta vbec, pak o studenta jeho a o Ladislava Píborského pedevším . . .

Jiadislav Píborský byl už ode dvou nebo tí let, co zaal chodit

do taneních hodin a co se z nho udlal tak fešuý 8tu<leut, trochu

jako slunce, kolem nhož toila se vtšina student, pak skoro vsocliny

13
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díví hovorj- a mj^šléuky starostlivých matek malého toho g}muasialního

msta venkovského. — Otec Píborského byl velkostatká v Zalužauech,

vesnici jen asi pl druhé hodiny pší cesty vzdálené od X, kde ml
svj hlavní dvr, pi nm zámek a park; v okolí bylo ješt nkolik
menších dvorc k zalužanskému panství patících. Protože majitel spra-

voval si panství sám a dosti svdomit, kvetlo utšen. Ml jen toho

jediného syna, kterému tedy kynula budoucnost docela bezstarostná.

Píborsk3'-otec sám byl synem pražského velkoobchodníka, majitele

proslulé staré firmy, který zemel díve, než se mohl postarati o to,

aby syn dovedl pevzíti obchod. Mladý Píborský odešel k vojsku, kde

se mu však nedailo : obanský jeho pvod byl by se mezi šlechtickým

dstojnictvem jeho husarské eskadrony ješt ztratil pomocí jeho tisíc,

jež od milionu nebyly daleko, ale nešastný jakýsi souboj zkazil mu
karrieru, tak že z vojska vystoupil. Pece však to byla pro nho dosti

dobrá škola, vybouil se tam a stal se z nho usedlý lovk. Zatím obchoil

pešel do jiných rukou a Píborský koupil malý velkostatek zalužanský,

jejž znan rozšíil vnem své choti, dcery otcova obchodního pítele,

rovnž velkoobchodníka. Mladé paní, když z poátku mohla tráviti vtší

ást zimy v Praze a léto v krásném kraji zalužauském, líbilo se na velko-

statku, ale pozdji, když studiemi Ladislavovými byla více pipoutána

na venkov, i v msících zimních, zaala být nespokojena pemlouvajíc

chot, aby panství prodal a se odsthoval do Prahy. Ale pan Píborský

nechtl o tom ani slyšeti. Byl pec ješt mlád, hospodáství si oblíbil

také proto, že mohl zde venku ho\ti svým loveckým choutkám a jízde-

ckému sportu, a pak co by si v Praze poal? Kdo jednou ucítí kouzlo

práce a je si vdom svých sil, ten nevzdá se práce tak snadno. Píin

Píborský trefil na nkolik úrodných let a když vidl, jak jeho námaha

se zdarem se setkává, bylo mu líto opustiti krásné to okolí, a panství

chtl zachovati svému synu. Cho svoji tšil, že budou moci odejeti kam
jim bude libo, až panství pevezme Ladislav. Bylo to opravdu dost podivu-

hodné, že z dstojníka stal se takový usedlík.

Však také v celém vkolním kraji ml postavení velmi vážené, byl

i poslancem na snmu zemském za zdejší venkovské obce, arci také

okresním starostou, jak už to tak bývá, všude hrál první úlohu, a to

mu lichotilo. Vdl, že v Praze i pes svoje bohatství pec by se byl ztratil.

Ladislava dal studovati do blízkého msta X, aby ho ml spíše na

oích. Byl také dobrým otcem, syna nehýkal nechávaje jej vyrstati

v prostém prostedí obanském; jediné dovoloval chlapci o prázdninách

stílet zajíce a jezdit na koni. Po gymnasiu pomýšlel dáti jej do Prahy

na práva nebo na njakou hospodáskou vyšší školu, jak Ladislav bude

chtít, pak tedy bu že pevezme Ladislav hospodáství sám, anebo, bude-li

chtít, a teba si zvolí njaký odbor právnický . . .

Hned jako malý student bydlil Ladislav v X a dom pijíždl jen

na svátky a na prázdniny, jako všichni ostatní studenti. Ovšem že byt

ml u jedné z prvních rodin, které v X mívaly studenty na stravu,

„u Císa", jak se obecn íkalo. Pan Císa byl soukromníkem a bral

studenty ne tak z nedostatku penz jako z nedostatku dtí vlastních.

Starostmi o n a tením novin ubíhal mu pec jeho prázdný as. Obecné



Dcera professorova, 191

se vdlo, že Ladislav platí 25 zl. msín, bez prádla, což pro tehdejší

a tamjší pomry byl pravý kapitál. Však ml také pokojík pro sebe

a vyprávlo se, že u Císa bývají pravé hody. K veei kuata nebo

svíkovou neml po léta žádný student v X, který nebyl zde domovem,

u rodi. Tak Martinkovi dávala jeho domácí, krejová Pechanová, ješt

v oktáv k veei chléb posypaný cukrem a Kokosové vyprávli ve škole

jako o zvláštní lahdce, když mli v nedli k obdu polévku, hovzí
maso a hlávkový salát s octem. Obyejné souper X-ských student bývala

káva, podávaná na talíi, jak tam bylo všude zvykem, v lét mléko,

chléb k tomu dle libosti. A pec hoši pi tom tloustli a tváe jim er-
venaly pes ten zkažený vzduch školský. Arci neplatili za to mnoho,

brati Kokosové na píklad po 12 zl. msín za byt, stravu a prádlo.

— Trnka byl „na pl stravy", což znamenalo, že dostává mimo byt jen

obd — za 6 zl. ; dokud byl na gymnasiu nižším, jen 5 zl. Od quinty

však míval chu tak bezuzdnou, že bylo nutno žádati o zlatku víc. Snídani

SL veei obstarávali mu rodie posílajíce ob as bochník chleba, nkdy
i tvaroh, ba dokonce i máslo. Stávalo se nezídka, že když došla zásilka

erstvá — to bývalo obyejn v sobotu, kdy byl v X trh — nahodili

se k tomu ti neb tyi kollegové, kteí nedali se dlouho pobízeti a

v krátké chvíli pl bochuíka bylo pry ; bylo-li jich víc, padl bochník

celý. Bh milý ví, kterak Alois pak celý týden snídan a veee svoje

odbýval. Zdá se, že Leopold Khon byl v tom nápomocen, prodávaje mu
za levný peníz husí sádlo, jež pinášíval do školy zabalené v papíe.

Dv staré židovské panny, u nichž bydlil, zabývaly se totiž nejen stra-

vováním israelských student, ale také chovem hus ; krajíc chleba pinesl

nkterý z vdných hostí, který nechtl, aby Alois peníze svoje, vydlané
vyuováním he na housle, promarnil za jídlo. Alois byl totiž umlcem, neb

o prázdninách chodíval ješt po septim s hudebníky své vesnice po

hospodách na muziky; spolužáci, jimž dovednosti svoje vštpoval, dávali

mu pi vyuování hromadném a za dv hodiny v témdni po dvacíti krej-

carech msín a sem tam njaký doutník nebo balíek tabáku, dle toho,

co kouil otec neb domácí toho kterého z nich. Anebo se nkdy stávalo,

že pišel pi respiriu školník s nší rohlík a talíem uzenek a La-

dislav pobídl

:

„Berte, hoši, je to zaplaceno!"

Trnka pi tom opatrné pomýšlel na budoucnost.

Tak i pi jiných píinách záležitosti íinanní své tídy obstarával

Ijadislav, nejednou platil dluhy v traíice neb v studentské hospod
u Kopeckých, kam ostatn sám jen zídka picházel a soudruzi, kterých

se týkalo, byli mu za to vdni. Kterých se netýkalo, mli ho proto

rádi. To vše vdlo se i ve tídách nižších a tudíž jaký div, že Pí-
borský ml pi nemálo píinách vtší váhu než professorský sbor, který

nikdy za studenty dluii neplatil.

Byl to celkem hodný hoch, ten Ladislav, co mohl dal, neublížil

nikomu, ani ne latinským a eckým pípravám ; tm nejmén. Ne že by

byl býval noilbalý, ale nedovedl to jinak. V ostatních pedmtech dailo

se mu léi)e, ba ve fysice byl dokonce chvalitebný, —• z ostatního so tak

protloukl, vždycky ovšem pomocí informátora, Jana Soukupa. Ten lyal

13*
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se ho na odporuení Zárubovo už v sext a od tch as také, kdykoli

zalužanský koí, pivážející neb odvážející nco ze sobotního trhu, sta-

voval se u Císa, pinesl také dol, na konec té dlouhé ulice na ped-
mstí paní Soukupové nco do kuchyn.

„Chudáku, Jene," povídávala matka, „co se ty namoíš, vidíš,,

vidíš . . . ješt se mám od tebe dobe," — a vzala toho hošíka bledých

tván a erných vlas, a objala ho. Ani mu nechtla íci, jak jí

je ta jeho podpora dobrá: od njakého asu churavla a nemohla

už tolik šíti.

Jan to vdl a odpovídal

:

„Jen tolik nešij, matinko. Mn to uení nic neudlá, nemusím pak
doma ty vci opakovat, když už pracuji s Ladislavem ..."

A hezký byl Ladislav, jako obrázek, velký, plavovlasý, štíhle rostlý

a te v oktáv bylo mu dvacet let : protože z mlada byl slabouký,

matka nechtla jej dáti na studie díve; za to te byl silný, že skoro

ješt starším se zdál. Veselý byl a anekdotám Khonovým, v oktáv už

velmi odvážným, smával se nejvíc; ostatek ne svéták, kterým v X, kde
studenti professorm stále byli na oích, ani dobe býti nemohl, a píklad

Jeníkv psobil na dobe. Také nic pyšným nebyl na svoje budoucí

jmní, o jehož velikosti ani neml dobrého .pontí. Stáli zde všickni ti

studenti píliš mimo svt, neznali jeho nepkných spád a byli celkem

hodní ... V Ladislavovi každý vidl ne studenta, ale syna a ddice
zalužanského panství, který o prázdninách nejednou picválal do X na

pkném koníku a po jehož milém, pívtivém zjevu každý se obraceL

I professor Záruba, pes tu bídu v latin a etin, ml ho pec jen

rád a líbila se mu jeho otevená, pímá povaha a nenucené, však velmi

uctivé chování, jímž prospšn lišil se od mnohých svých kolleg, ven-

kovských to, nevaln otesaných synk, zpsob nkdy až píliš prostých.

Pec nebyl Záruba pedant a vdl dobe, že blaho lovka v latinské

neb ecké mluvnici nespoívá, ba byl jeden z tch rozumných filolog,

kteí vdí, že v tomhle rozsahu staré ty ei lidstvo jen tíží ve smlém
letu za pokrokem. Nic nevdl, že v paní Píborské má nepítelkyni,

která mu nemohla odpustit „jeho pýchu". Hned první rok, když Ladi-

slav ek byl v prime, pí*išla po první konferenci ze Zalužan veliká zásilka

zve. Stalo se tak za nepítomnosti professorovy a paní Emilie pes
výslovný zákaz manželv, týkající se podobných pípad, zvinu pijala.

Když professor pišel a zvdl o vci, bylo boží dopuštní . . .

„Ale Josefe, Píborským to pece nemžeme udlat."

„Co nemžeme, jim, pro? Kdyby sám pán bh s nebe mi s ním
takovým pišel — " ne, nedoekl tu myšlénku, která zdála se mu pece
bezbožnou, zarazil se ve své zlosti a obrátil se opt k pozemšanm.
„A to je vrchnost sebe vtší, — tím svoje ruce nepošpiním."

A ješt téhož odpoledne poslal zvláštního posla s koroptvemi, zajíci

a srncem zpt s dopisem ponkud ostrým, že prosí, aby se více šetilo

dstojnosti jeho postavení.

Paní Píborská byla nad tím všechna bez sebe,

„Co, takový professor, nic to nemá a bude se proti nám takhle

vynášet! Jen a toho jednou nelituje ..."
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Pro by ml své poctivosti litovati, ani sama pauí Píborská bez-

pochyby nevdla.
Pan Píborský se mrzel, ale víc sám na sebe, nebo cítil, že se

dopustil hrubé urážky, kterou nebylo lze tak snadno napraviti pouhou

návštvou a prosbou za odpuštní. Ale professor stoupl v jeho oích

vysoko ve vážnosti. Manželku ml co krotit, aby v rozhoení docela

neoprávnném nevyvedla nco, co by snad Ladislavovi mohlo škodit;

nechu vi professoru, který nestál o pár drobt z bohatého stolu, z ní

však nevymluvil.

Od tch as professor vi všelikým pímluvám z jiných stran za

Píborského inným byl trochu pístupnjší, — v dobrot svého srdce

bál se, aby nemyslili, že se chce na nevinném dítti mstít . . .

A bylo to v loni, kdy Ladislav zadíval se do modrých oí Jarmi-

•liných, které tak pkn kontrastovaly s erným, jemným jejím vlasem . . .

Hudební i nehudební kruhy X-ské poádaly v post velký koncert

ve prospch fondu pro chudé žáky a gymuasijní sbor úinkoval pi tom

také, spojiv se se sborem dámským ve smíšený. A Ladislav ke všem svým

vzácným pednostem ml také krásný, pekrásný tenor, mladý, svží a

lahodný . . . Zpíval-li nkdy v nedli pi studentské mši sólo, povídala

si o tom dvata na celý týden naped a gymnasijní kostel býval pak

plnjší než jindy. Pijíždívala i paní Píborská ze Zalužan, a ponvadž
to byla vhodná píina okázati se, tož pijíždívala v plné parád, s lo-

kajem na kozlíku.

Pipravovali se tedy k tomu koncertu, ped svátky velikononími,

kdy zem zaínala už vonti, cesty vlhly z dola, vál teplý vítr a angrešty

zaaly vyrážeti. Koviny v parku dostávaly jemouký zelenavý nádech,

pes oblohu táhl se tenký, prsvitný závoj mrak, které k veeru srážely

se v líbezné beránky. Jaro venku, jaro v srdci . . . etné zkoušky od-

bývaly se v budov gymnasia, v nejvtší z tíd, ponvadž sbor byl silný

a Ladislav s ostatními tenory stával u alt, mezi nimiž bjda Jarmilka

Zárubovic se svým milým hlasem, mkkým, tak jako bylo její srdce.

Ten bohatý student, jejž znala ovšem už dávno a o nmž slýchávala od

nkolika let, pipadal jí jako nco nad míru vznešeného nad ni, které

dosud nikdo si nevšímal : studenti, kteí žertovávali a potají, aby professor

Matoušek jich nepistihl, také chodívali s ostatními jejími vrstevnicemi,

mli ped ní jakousi úctu a báze, protože byla dcera professorova, a

že mírné a dstojné její chování nijak nepobízelo k žertm a obyejnému
tomu vtii)kováuí. Proto i pi pestávkách, pi kterých studenti i ve

pítomnosti ídícího professora voln se bavili, stála stranou s nkterou
družkou, skromn ; až když zase se chystali k zpvu, pišla trochu do

popedí a pi tom vypadl jí z ruky part. liadislav hned so pro shýbl

a když ona shýbla se také, pišel svou tváí k její hlav tak blízko, že

až se dotekl svým elem jejích vlas, jichž vni cítil. A vidol jemný

její, bílý krk, a pak ušlechtilou linii ervených jejích líek.

„O, dkuji vám, pane Ladi — pane Píborský!"

Ach, všechna krev se jí vhrnula do tváe pro to nešastné peoknutí.
Ani neslyšela, že Ladislav prosí za odpuštní, že ji uhodil. Pro bli, co
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to jen vyvedla . . . Ale jmenovali jej tak všichni, studenti nejinak,

nanejvýš zkrácen Láo, a také v mst mu íkali pane Ladislave,

protože byl tak s každým znám a pítulný ku všem. Pro ni pec se to

však nesluší, když s ním nikdy nemluvila, teba že nkdy, a velmi

zídka, picházel k jejímu otci. Co to jen vyvedla, vyítala si, a všechna

pozornost její byla ta tam, a neodvážila se ani od svého partu pozvednouti

zraky . . . Byla by vidla, jak Ladislav chvílemi pohlíží k ní a byla by

si snad také všimla, jak se mu chvje ten jeho líbezný, mladý hlas . . .

Pak pec ješt se k ní piblížil a ptal se jí

:

„Zpíváte ráda, sleno?"
Nevdla rychle co odpovdít, aby jen napravila tu hroznou chybu,

a teprve po nkolika okamžicích ekla:

„O ano, pane Píborský."

A bylo jí trochu volnji, také proto, že to ekla jist, bez

peeknutí.
Dál už také Ladislav nevdl a oba stáli hezkou chvíli mlky vedle

sebe v tom šumu, nic nemluvíce. Ladislav sám ješt málo se stýkal

s dámskou spoleností : otec rozumn jej od toho odvracel svými mužnými
sporty; vdlt, že z ženských sukní nekouká pro mladíka mnoho dobra

a že ím déle se jich steží, tím lépe. A matka zase ráda by byla už

vidla syna svého vítziti, otec zatím vítzství ve škole výše kladl. Proto

Ladislav, teba jinak nenucené se dovedl chovati, byl trochu nesmlým, —
zvlášt te, vi ní . . .

To byl lásky jejich nepatrný poátek, poátek docela nevdomý, na

obou stranách, jak už tak bývá v tch mladých srdcích.

. . . Druhý nebo tetí den po té bylo pedstavení, pi kterém byl

samý ruch a spch, a dvátka všecka v šatech stejných, krémových,

tak že když se jimi naplnilo malé divadelní jevišt, vypadalo to tam
jako velký koš bílých erstvých rží a poupat.

Z tch Jarmila byla nejkrásnjší: ona, náhodou jediná ernovlasá,

mla v úese stužku ervenou a vypadala jako královna Pomaré se svým
dvorem, zvláš když jako mladší zpvaka stála v pedu a uprosted
smíšeného sboru. Hned vedle stál Ladislav a paní professorová dobe si

všimla, jak asto se dívá na její dceru. Postehla vci dív než ob
ty bytosti.

Sklonil se k ní a šeptal jí cosi, — ale nebylo to nic zvláštního

a to nejdvrnjší ze všeho bylo

:

„Já se dnes bojím, jak dopadne moje sólo; njak mn škrabe

v krku."

„I, dobe to pjde, nebojte se," dodávala chuti Jarmilka, „v prvním

sboru zpíval jste docela dobe, všimla jsem si."

Prozradila se, — a už jí to mrzelo, že to ekla, že si ho všimla.

Za to nemrzelo to Ladislava a jeho sólo neslo se pknji než kdy jindy

naplnným sálem . . .

Pak týdny ubhly a Ladislav zaínal do svého školního denníku

psáti rzné tvary písmena J. Také do lavice si vyezal za Mládkovými
zády pi logice a nmin úhledný monogram J. Z. a ty varianty na
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její jméno. — Žádná píležitost nenaskytla se, kde by ji mohl vidti

déle než pi pouhém potkání anebo s ní pohovoiti. Na ulici neodvažoval

se, nejen ze slušnosti, ale také ze strachu ped professorem Matouškem,

který by mu to byl jist hned druhý den vyetl ... Až jednou, mli
Utinskou komposici, poslední hodinu odpoledne, — v msíci kvtnu to

bylo, — a Ladislav skombinoval si plán dosti dmyslný. Akoli už dávno

mu celý peklad pišantroil soused, který jej dovedn dal opsati od

Soukupa, pec ješt. dlal, jakoby pracoval a pemýšlel. Pemýšlel pedn,
jak by do pekladu vpravil njaké vhodné chyby, aby professor nepoznal,

že to jest opsáno, a pak vedle latinského textu do neistého zase si

kreslil to J., jehož líbezná majitelka poád tanula mu na mysli. Žáci

druh po druhu odcházeli a konené zstal Ladislav ve tíd sám
s professorem Zárubou.

„Nu tak, Píborský, pospšte si," pobízel professor, „nemohu ekati
déle . . . Jest mi ješt jíti do knihovny ..." A nahlédl pi tom
Píborskému do sešitu.

„Dnes jste si dal záležeti," pochvaloval. „Vždy vám íkám, že práce

kvapná málo platná a festina leute ! . . . Dnes, že jste nespchal, pracoval

jste velmi dobe."

Píborský dokonil a odevzdávaje svj sešit pravil professorovi

:

„Prosím, Vašnosti, já vám sešity vezmu dom."
Obyejn, když bylo zapotebí, prokazoval tuta nepatrnou ochotu

svému tídnímu Otakar Beránek, který bydlil vedle. Dnes však Beránek
byl už pry, neekal jako jindy, protože spchal ke kollegovi Hurychovi

opsat mathematickou úlohu, která mla být odevzdána zítra a kterou

na pátou hodinu si už zamluvil Mládek, básník, v potech slabý. Jen
hanlivé verše na mathematiku a jejího professora ten darebák uml.

„I dkuji Vám," bránil professor, nechtje od Píborského pijímati

takových služeb. Kdyby se o tom dovdli rodie, myslil v duchu, mohl
by z toho vzniknouti pokik, že zneužívá studentských sil. „Vezmu je sám."

„Na byste se s tím nosil, Vašnosti," pravil Ladislav upímn, „když

to mohu udlat já; vždy to není daleko."

„Práv proto," bránil se ješt professor, jemuž ochota Ladislavova se

zamlouvala a dodal : „Ostatek mohu je nechati zde, opravím je v knihovn."

Ladislav cítil, jak se jeho odvážný zámysl bortí. Pece však se

odvážil k poslednímu pokusu a válené lsti: vzal sešity nesmlouvaje dále

a šel s nimi naped.
Záruba ml za to, že je nese do knihovny. Ale milý Píborský se

svými sešity jednoduše utekl, pímo do bytu professorova. Když klepal,

neslyšeli ho v kuchyni pro velký kik a hluk a Ladisliv otevel neekaje
na další pozvání. V kuchyni, kterou šlo se do ostatního bytu, stála u stolu

Jarmila majíc ped sebou bochník chleba a talí másla. Kolem ni všichni

tyi sourozenci, z nichž Svatopluk a Zdenka se kokovali. Uhodili pri

tom Ludmilu a ta už spouštla moldánky, naež Jarmila zaínala svoje

obvyklé kázání s hrozbou o žalob otci, — v tom cvakly dvee, a Jar-

mila dodávala: „Vidíte, už jde!"

Ladislav vzpomnl si v tom okamžiku na rytinu — pedstavující

výjev z Jimeckého básníka — , kterou mli douui kdesi na chodb, rytinu
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starou už nkolik desítiletí, jak mladé dve rozdává svým sourozencm
svainu, také chléb, a jak mladší dti k ní se tlaí a tulí. Jen že tam,

na obrázku, se jich batolilo víc a také njaké ješt v košilce. Za to

by se byl pan professor Záruba pkn podkoval . . .

Dti ztichly, když vstoupil Ladislav, Jarmilka se zapálila a bochník
skoro jí upadl na nepokrytý stl.

„Má úcta, sleno!" piavil vesele Ladislav, jehož ten obrázek roz-

jail a dojal.

„Vítám vás, pane Ladislave!" zmýlila se opt Jarmila, ale te toho

v tch rozpacích ani nepoznala, tím mén, když takto oslovenému roz-

jasnila se tvá ješt více k milému úsmvu. Mj Bože ! — vždy jinak

si jej te nejmenovala, když na myslívala, a myslívala pec asto . . .

To jméno stalo se jí tak obvyklým, a tak milým. „Prosím, rate dál . . .

tatínek ješt není doma ... a maminka také odešla . . . Ale tatínek už

hned musí pijít ..."

„Nebudu zdržovat, sleno . . ." Ale vstoupil pec. „Mám jen ode-

vzdat tadyhle úlohy."

Sli do pokoje, toho parádního.

„Pijmte místo," pobízela ješt Jarmila, ale Ladislav poád se

bránil, s místa však se nehýbaje. „Abyste nám spaní nevynesl."

A usmívajíc se podávala mu jednu z tch židlí s vycpaným sedadlem,

potažených zelenou látkou.

Na stole stála porculáuová ržová váza a v ní tkvla kytice suchá,

opadalá, v papírové manžet . . . Ladislav byl v bytu professorov už

nkolikrát, arci za okolností docela jiných. Bu že pišel vyslechnout

njaké speciální kázání professorovo neb odprosit za njaké skotáctví.

Tehda ovšem nevšímal si valn rodiny professorovy, professor sám byl

zde pro nho vším. Ale te vedle Jarmily zaala dležitost professorova

mizeti víc a víc a ani si v tom okamžiku na svého uitele nevzpomnl.
Sešity a svoje dv knížky poád ješt držel v ruce.

„To máte z njakého plesu?" tázal se ukazuje na kytici.

„Kde pak z plesu! Tam já pece ješt nesmím, až snad na pes rok,

do besedního. Tahle je z toho koncertu našeho, pamatujete se?"

„Ach, to je ta, co jsem si z ní vytrh ržiku . . .?"

„Tak, vy jste mi z ní nco vytrh? ... A to já ani nevím."

Oba zas byli v rozpacích nebo Ladislavovi se zdálo, že prozradil,

co neml, a Jarmila zajásala v duchu, myslila však, že nesmí to dát na

jevo. Ale jak ho za to vyplísnit?

„To jste mi neml kytici tak pokazit," pokraovala.

„Vždy jste toho ani nepozorovala ... A hnváte se proto?"

Jarmila hledala na kytici místo, kde schází rže. Nenašla nic, kvty
byly suché a schlíplé, nebylo znát už nieho.

„Nehnvám," odpovdla s uzardním a hlas jí trochu selhal. Cítila,

že se tím k sob piblížili.

„To jste hodná, sleno ... A tady jsou ty sešity . . . Pimluvte se

za mne u pana otce, abych nedostal dvojku ..." zažertoval si vesele.

Kdyby byl vdl, jak bedliv prohlíží Jarmila všecky jeho úlohy
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a že nkdy v eských komposicích mu sama v nepítomnosti otcové

opravuje pravopisná nedopatení ! . , ,

„Vj- to máte jisté všecko dobe."

„Jo," povzdechl Ladislav, „kdyby bylo!... A kdy budeme zase

zpívat?" ptal se ješt odcházeje.

Jarmila neodvážila se jej zdržovati, to osamotí bylo už trochu dlouhé.

Usmála se a odpovdla podle pravdy:

„Xevím."

V duchu byla by zpívala teba hned. —

O tch prázdninách, po Ladislavov septim, stávalo se astji než;

kdy ped tím, že Ladislav komo pijíždl do X a že cestou zpt potkával

Jarmilu procházkou se svojí pítelkyní Bettynkou Cerveukovic, dcerou

civilního inženýra. Ta chudinka nebyla nic hezká, ale veselá a pítulná.

Pitulila se k Jarmile z instinktu nevdomého, tak jako bean vine se

kolem stromu do výšky, — jinak musil by se plazit ; aby paprsek Jar-

miliny krásy padl také na ni. Neušlo jí, že student Píborský na Jar-

milu tak divn pohlíží, a chtla se také trochu piživit. — Ostatek

každé dve na venkove má svou tak zvanou pítelkyni; z obou jedna

je hezká víc, druhá mén. Jsou to pítelkyn na ten as až do hrobu

tmavého, ba písahající sob pátelství ješt až za hrob ; sdílejí si všecky

drobné píhody jednotvárného svého života a svoje touhy, ba i tajemství

svých lásek. Nosí stejné šaty, jež dávají šít u téže švadleny, kupují stejné

pláštnky a chodívají nejradji samy dv na procházku; je-li v mst
park, sedávají tam vždy na jedné lavice, té „jejich". Bda však, jestliže

lásky jejich setkají se najednou na témže poli, pak je po pátelství . . .

Nkdy se také na smrt rozhnvají jen proto, že jedna si koupila pentlika

bez vdomí druhé: dát šaty šít o své vli je provinním, které se ne-

zapomíná do smrti . . .

Jarmila chodívala s Bettou, protože chodily spolu už do školy a do
šití, protože byla s ní stejného stáí a protože Bettynka ráda mluvila

o Ladislavovi.

Procházka k Zalužanm vedla kolem mstského parku, dlouhou pknoa
silnicí, která nejdív šla rovn, potom se vinula kolem strán po jedné

a širokých luk po druhé stran údolím dost velké eky Úplavy. Patila

k nejoblíbenjším procházkám X-ských a nic nebylo divného, že ty dv
pítelkyn chodily v tu stranu. Zatím nikdo si toho nevšímal, zvlášt když

te o prázdninách se tam chodilo ideji.

Když poprvé Ladislav z msta se vracel a v dáli zahlédl známou
postavu, pustil kon plným tryskem po mkkém banketu silnice, trocha

aby se ukázal, však ješt více z touhy, která ho táhla tam k ní. A když

byl už blízko a dvata zdšen se ohlédla a s výkikem uskoila na

druhou stranu, zarazil a dal se do smíchu, toho svého pkného, upímného.
Hbit seskoil a pozdravoval

:

„Nebojte se, sleny, má úcta, mj k nic nedlá," a bera jej za

uzdu chtl se s ním k nim piblížiti.

„Ach ne, já se bojím, prosím vás ne."

„Ale hlcd^e, jak je hodný... Udlej poklonu, Arno!" porouel
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a vytáhnuv bílý kapesník položil jej na zem. Šlehl kon zlehka biíkem,
naež k, krásný ruský vraník, umle a opatrn klekl pedníma nohama
na podestený šátek a zatásl hlavou; na dané znamení pak vyskoil.

„To je hezké," pravila Jarmila, a piblížily se ku koni ob.
Ladislav produkoval ješt nkolik takových kousk, kterým sám

svého kon nauil.

„Máte to hodného studenta, co?" smála se Betty.

„Eh, ba, je hodnjší než já."

„Nemluvte tak," kárala Jarmila, hladíc koni chíp. Zdál se jí tak

milým ten k, že nosil Ladislava a jakoby s ním byla už dávno v pátelství.

„Arno by se nauil spíš ecky než já a to za kousek cukru; dívejte

se, jak je hodný."

Vytáhnuv kousek cukru, který vždy míval v zásob pro pípad, že

by k zasloužil zvláštní odmny, pustil koni uzdu docela. Ten vida

<cukr šel kus cesty za pánem jako beránek.

„Dejte mu ho vy," prosil Jarmilu.

„O ne, já bych se bála."

„Nedávej, Jarmilo, kousne t," varovala Betty.

„I nebojte se . . . takhle musíte."

A vzal její malou ruku, která v jeho se chvla. Te, když sám
ji tak držel, už nic se nebála a docela mu dvovala.

„Pomalu, Arno," porouel Ladislav.

A koník opravdu opatrn, pomalu sebral cukr s ploché dlan, kterou

ani nezatísnil, a zakýval hlavou tikrát, na podkování. Ladislav ješt
utíral šátkem ruku, a toho nebylo ani teba, ale chtl ji míti ve svých

€0 možná nejdéle. Byl by ji zulíbal.

„Dívejte, jak umí dát hubiku."
„Eh, fuj, to bych pece neudlala," ošívala se Betty.

„Pro ne, sleno? . . . Arno, hubiku . .
."

Arno zdlouha natáhl hlavu a piblížil svoje ervenavé nozdry ku
tvái pánové, zas velmi opatrn, že sotva se jí dotekl. Jako v cirkuse.

Tak chvíli stáli, pak ješt šli kus bavíce se takhle dtsky, však

sladko. Teprv když se ob dvata obracela, vyšvihl se Ladislav zase

na kon, udlal dva, ti skoky, zamával slamným kloboukem a zase

v trysku odkvapil, ješt se ohlížeje . . . Dvata zastavila se a dívala se

za ním mlky. Jarmile prudce srdéko tlouklo.

„Ten umí jezdit!" divila se Betty a dodala starostliv: „Jen aby

nkdy neslít."

Kterak by nevzbudil touhu v mladém srdci dívím švarný jezdec,

takový hezký, urostlý hoch, s tma upímnýma, prosebnýma oima

!

. . . Tak asi dvakrát nebo tikrát ml Ladislav tu šastnou „náhodu"

a byl by ji míval astji, kdyby asi trnáct dní po zaátku prázdnin

nebyl musel odejeti s matkou do Karlových Var a odtamtud do Rezku,

malých, rozkošných lázní u Nového Msta, na severovýchodním konci

Cech. Jak nerad odjíždl a jak smutn klusal poslední den ped odjezdem

známou cestou z X, doufaje „naposledy" vidti Jarmilu. Po celém oblouku

silnice nevidl však nic. Domnívaje se, že už zašly dál, dal se ostejším

klusem pes louku, po úzké pšin. Ó, jak bylo tady te krásn, v tom
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údolí vneném po obou stranách lesnatými stránmi, jež sbíhaly se v dáli

svírajíce dlouhý pruh luinový ; tam v tu stranu vykukovala vž zalužan-

ského kostelíka a hned vedle vížka a kus zámku, mezi košatinami lip

a vysokými topoly. Malé mráky táhly po nebi odpoledním, na nmž
slunce už sklánlo se osvcujíc kose celý ten údol.

Ladislav rozhlížel se po silnici, ale místo Jarmily shlédl ped sebou

v neveliké dáli professora Zárubu, vycházejícího ze záhybu vrb, vrou-

bících eku. Aby nepolekal professora, zahnul v právo na louku, — byla

to jejich, — a piblíživ se k nmu, v pemíe uctivosti, jež platila spíše

otci Jarmilin než uiteli, seskoil a pozdravoval mlky.
„Ach, tot Píborský, — kde se tu béete, mj milý?" professor

odpovídal vlídn na pozdrav. „Nebylo nijak teba ješt v klusu seska-

kovati, rušiti se v jízd a k tomu vydávati se v nebezpeí pádu. Trávíte

prázdniny sob na zotavení a prospch?"
„K službám, pane professore . . . Soukup k nám jezdil te každý

den," vysvtloval jaksi na omluvu svého svtáckého sportu. „Opakujeme
latinu a etinu."

„Dobe iníte. Píborský ... To jste v X byl? . . . Tší mne, že

to msto máte tak rád, obyejn studenti neinívají tak, aby o prázdninách

své místo studijní navštvovali . . . Te dom se vracíte?"

„K službám, Vašuosti."

„Tož nedejte se mnou vytrhovati ... já jdu za dcerou, která tuto

nkde býti má."

„Je bezpochyby tamhle za „kesanským vrškem"," vyletlo Ladi-

slavovi velmi neprozeteln z úst.

„Vidl jste ji snad?" tázal se professor nic netuše.

„Ne," opravoval Ladislav z bláta do louže skákaje. „. . . Totiž ano,

zdálo se mi, že jsem tam nkoho vidl. Já se však podívám naped,
porouíte-li a oznámím slen, aby nešla snad zpt po silnici a s Vašností

se neminula ..."

A než professor mohl co odvtiti, Ladislav pozdravil a ujíždl

plným tryskem pes traviny.

Professor te za ním se zadíval, tak jako ondyno jeho dcera a také
se zamyslil, jen že na nco jiného než Jarmila. U té švarný jezdec touhu

vzbudil, — u jejího otce cosi jako závist. Professor uvažoval a vzpomínal

na svoje dti a jejich osud píští . . . Zda-li jeho Svatopluk bude moci

tšiti se kdy takovým pkným a ušlechtilým zábavám jako tenhle hoch ? . .

.

Bláliová myšlénko ! . . . O mládí svém ani nepemýšlel, ale jen poítal

v duchu, jak on te pracuje, že pracuje už dlouhá léta, bez úmoru a

bez pestání a kam že ta jeho práce vede? Vstává také asn ráno,

snad asnji než nejpilnjší hospodá, nkdy i ve ti, ba ve dv hodiny,

když spáti nelze . . . pak zase škola a vše, co s ní souvisí, a odpoledne

a veer zas, mnohdy jedenáct až dvanáct hodin denn, ba i více . . .

Do hospod nechodí, le tuze zídka, jen te o prázdninách nkdy ua

l>rocházku. — Ta práce jeho nynjší? — pi tom cosi problesklo mu
hlavou, co znlo jako sláva ... a trpce se usmál. Ach ! ta víc škody a

hokosti mu nese . . . K vdeckým tm rozpravám potebuje knih všoli-
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jakých a nepatrný honorá z toho na to ani nestaí: aby rodinu ješt
okrádal ! Jen jednou dostal cenu od jakési akademie zahraniní, asi

600 zlatých — to rozdlil stejným dílem tyem dcerám do spoitelny

jako základ vna! Až skoro do pláe mu bylo nad tímto „vnem" . . .

S tží velkou a nesmírnou ukládal k tomu ron ješt malou ást, aby

mly trochu slušné výbavy . . . Penz velkých nebude žádných a co pak
bude z nich? — Uitelky? ... Z úedník, kdo požádá o ruku jejich,

když nedostanou nieho ? A obchodník ? . . . Ach ! tžko, tžko vzpomínati . .

.

Jen aby co nejdéle byl živ a jim aby mohl býti ochranou a pomocí.

Na postup nadje málo, tuze málo, snad žádná, — osmou tídou dietní

koní se karriera velké vtšiny tch, kteí dávají státu veškerého ducha

svého . . . S trpkostí nevýslovnou vzpomínal svých nadjí na docentm . . .

s trpkostí ješt vtší, jak inspekce naposledy mu vytýkala — jeho práce

archaeologické, tmi že zanedbává školu a že se mu ukládá více pée
vnovati škole. Vždy pak pro ni žil a co bylo komu do toho, jak

nakládá svým volným asem a svými nocemi bezesnými ? Musí se skrývati

ješt více, než inil dosud ... ba, aby psal svým známým, by jej ani

nenavštvovali . . . Kdo ho to jen udal u školních úad? ...

A Svatopluk? . . . Pjde asi zas tou vyšlapanou stezkou: dokoní
studium a bude bu právníkem nebo lékaem nebo zase professorem,

le by se nkde na kaplance dlouhá léta chtl trudit, — bude zase

tvorem bídným víc nebo mí, lovkem myslícím, který neustále musí se

dívati, jak jiným pi práci mnohem snazší vede se mnohem, mnohem lépe . .

.

Snad má dstojnost a vážnost za svoji práci? ... O té vážnosti,

nejvíc u rodi, kteí mají svoje synky u nich na škole a kteí potom,

když ho už nepotebují, sotva professora si všimnou! A co je mu d-
stojnost, když za ni kusu chleba si nekoupí. Povýší professora do osmé

tídy a za tch šedesát zlatých, jež ron tím pibudou, aby hned platil

poplatky všelijaké —^ a za to byl vden! . . . Tak žalovali vždycky

všichni kollegové, a kdykoli pišel do spolenosti jiných úedník, tytéž

stesky a totéž naíkání. Srovnával stav svj s jinými, — ne, všude tytéž

chmury, tytéž námahy a týž nedostatek. Prmysl, obchod daleko zastínily

už všechen ten stední stav intelligence . . .

V dálce z lip a topol prozírala vesele vížka zalužanského zámku
a professor vidl, kterak Ladislavv kií hbit vyskakuje na silniný násep

a, zahýbá za roh „kesanského vršku". (Pokraování.)

•^P.?^3^^^p«5=«-
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Z plesu.

Komedie veršem o jednom jednání od Ed. Paillerona.

Peložili

Jaroslav Kvapil a Jaromír Borecký.

Malý salon, noc. — Dvojkídle dvée v pozadí. — Rohová okna v právo a v levo.—
Poboní dvée. — Velký stl uprosted, kesla, pohovka ; mezi stolem a levou
zdí borne-pouf. — Angelika a Lucie vstoupí dvemi v pozadí. — Mají
plesovou toilettu. — Dlouhé krajkové závoje halí jim hlavy. — V ruce drží

každá rozžatou svíci, kterou pi prvních svých slovech postaví na stl. —
Scéna se osvtlí. — V zákulisí zní plesová hudba.

Angelika, Lucie.

Angelika (bolestn ).

Ach, jaká nehoda

!

Lucie (podráždna.)

Spíš ekni zloin ! K zlosti

!

Sem z plesu, z veselí nás pošlou bez milosti

!

Angelika.
Že prý jsem uuylá a njak bledá dnes

.

Lucie.
Mne píliš hoien prý roziluje ples.

Angelika.
I k prosbám nevsty je hluchá matiuka —

Lucie.
Já marn objímat se jala tatínka . . .

Neb velkou zbraní mou je objímám toto

a trochu úsmvu . . . Dnes, vida, nechytlo to!

(Hudba zní trochu zetelnji

)

Slyš, oni baví se . . . Co dlat, Angelo?

Angelika.
Spát.

Lucie (vyhrkne).

Cože, spát mám jít, když dole veselo,

když z dola všechen hluk mne bolestí až vraždí,

když v sob slavnost mám ? ! Mne roby, kvty dráždí —
olí, tance, kvapíky

!

Angelika.
A mazurka, ta snivá

!

Lucie.
A mladí pánové ! Jim fráse se rtft splývá

:

„Ah sleno!" Puntík tcMl'. „Je horko." ]'untík zas.

A valík (Ivoutaktuí, když není vidt uás

!
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Angelika.
Jen o cotillon, v, nás chtli oklamat.

Lucie.
A nedím o jídlo. Oh, osud — já mám hlad

!

Angelika.
Tak pkný byl ten ples

!

Lucie.
Ba, ples byl roztomilý!

líyl vru jedinou dnes trochu slušnou chvílí —
ten satek hloupý byl.

Angelika.
Oh, Luci!

Lucie.
To je nápad,

chtít vdovce starého

!

Angelika.
Stár není.

Lucie.
Lze to chápat ?

!

Ta pleš ! I nevst vzdech divný po rtech pele . . .

Eh, na bych plakala — dnes nemám eho želet

!

Angelika.
O kdož ví?

Lucie.
Jisto je, a cokoli se stane,

že záhy na lože mne nikdo nedostane

!

O bože, vdávat se ! Hned vdala bych se ráda

!

Což ty?!

Angelika.
Já poslechnu, až na mne dojde ada.

Lucie (po ni).

Až na mne dojde — jdi ! A jak to smutn díš

!

^j, jsme tu samotný a ty mi prozradíš:

jak musí vypadat?

Angelika.
Než odhodlám se vdát,

to dlouho, pedlouho mne musí milovat,

jen na mne vzpomínat a hned mne oekávat,

a pijdu kamkoliv, a vždy mi musí psávat

a zdáli pohlížet vždy s touhou na mne musí,

však nikdy vítzn . . .

Lucie.
Rci, musí býti rusý?

Angelika.
Ne, ernovlasý radš.

Lucie.
Já rusého chci mít.



A bledý jako sníh.

Což já vím ?

Ten stár je.
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Angelika.

Lucie.
A ím má takto být?

Angelika.

Lucie.
Nejradši bych chtla generála.

Angelika.

Lucie.
Vždycky ne. Však tím víc láskou sálá.

Angelika.
A vbec — vojáka! Ten porouí si rád.

Lucie.
I kdepak ! Zené ne — to umí poslouchat

!

Hle, strýek Vielfond, ten statný bojovník,

když teta poruí, hned cape jako psík.

Jsme slabé pohlaví, le ctí nám býti mže,
že tmi vládneme, kdož ovládají muže.

A mnohý šereda zdaž hezí není hned,

když uniformu má a hvzdy épaulett ?

!

A poboník druž, tak skvlá, hovorná —
ti snáze poslechnou než mnohá komorná

!

Což hudba vojenská? Ty prapory, jež vlají?

A pohby ! Z kanón vždy pi nich stílívají

!

Angelika.
Oh, ty jsi blázínek! Já básníka bych chtla,

jenž vzývá ideál, je duše rozechvlá

a verši skvostnými . . .

Lucie (plaky.)

Ach, tedy verše skvlé ?

!

Angelika.
On pl by o nebi . . .

Lucie.
A lilavn o Angele! . . .

•O revue vojenská, to jinaký je ples!

Angelika.
A vždycky na veer by uvítal nás les,

náš krok by mizel v snách a sami bychom byli . . .

Lucie.
Bé, bé, pár berápk, jenž beí zabloudilý

;

tvj básník chorý jest a les tvj neláká . . .

€hci vzít si ministra, když ztratím vojáka

!

Angelika.
Ach, slávu ministr dnes mžeš spoíst na dni

!

L u c i 0.

Chci tedy státníka

!

14
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Angelika.
Oh, drahá, ten je fádní.

Lucie.
A vbec — kdokoli, jímž lze se vychloubat

!

Což soudce?!

Angelika.
Pezralý

!

Lucie.
Má šarlatový šat.

Angelika.
Vi, to je ukrutné, že ani netušíme,

í jméno bude to, v nmž naše štstí díme,

kdo slovem jediným, ba pohledem nás schvátí,

kdo první ekne nám: „Smím tebe milovati?"

A ruku v ruce pak nás odvede ten muž . . .

Kam ? Kdož to mže íc' ! Kdy ? Možná zítra už

!

Svých srdcí budoucnost my skrytu máme v nm,
on jako ideál t plní úžasem,

že jenom potichu to jméno šeptáš všude,

tvj pítel, druh, tvj pán ... a nevíš, kdo to bude

To hrozné, Lucie

!

(Hudba stichne.)

Lucie.
Má vládcem-li se stát,

ó to chci radji ho ani nepoznat

!

Dnes aici netuším, kdo bude mužem mým,
le kdo jím nebude, už velmi dobe vím

:

a sice onen pán, jenž vypadal by též

jak ženich dolejší . . . Ne, vidla's tu pleš?!

Angelika.
Je dobrák zajisté

!

Lucie.
To ddkm sluší asto

!

Muž má být krasavec. Le ten tam? Vidla's to,

jak ukrutný má nos ? ! A kde tu kuráž vzal,

že ke své veselce se takhle naesal ?

!

A krk má ervený a jako krocan holý,

je stále v rozpacích, a mluví o emkoli —
a všecek ustrašen jak ped tchyní se tas'

!

Už dneska, Angelo ! . . . Rci, zda-li vidla's,

jak všechno utichlo, když nevsty maire ptal se,

zda bude poslušná ? ! A nikdo neusmál se

!

A dámy stály tam, jak když ti opaí je,

a strýc mj zabruel: „Ne, to je komedie!"

Angelika.
Vždy je to v zákon! A s tím se musíš vdáti:

je láska poslušnost.
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Lucie.
To pro muže jen platí —

-

le „milována být" je žen láska celá.

Však dneska nevsta též tomu rozumla —
no?! Já to poznala, když ekla svoje „ano."

Jen suše, úsen ... A vdovec ? ! Neslýcháno

!

Snad plakal dokonce! fiek' : „Ano, pane!" Tak!

„Ach ano, pane mj!"
Angelika.

Snad strach ml, ubožák

!

Lucie.
A z eho? Z „ano" snad? Ze maire se na nj díval?!

Je vdovec; astji už na radnici býval.

Angelika.
Le vážné slovo to ! Jen pomysli, ta tíž

!

Nu, však se dokáme, jak ty je vyslovíš!

Lucie.
Já? Prosté odbudu, co ukládá mi svt —
své „ano" nepolknu. Nu, chceš to vidt hned?!

Angelika.
Ach, nechci.

Lucie.
Ale poj! To bude k popukání!

Své vdavky mžeme tu zkusit bez meškání.

Vše, eho teba je, tu seženeme krátce

:

sál, stl tu máme už . . . a pak ? Což dekorace ?

!

(Hledá a sestavuje pedmty v poadu, jak je jmenuje.)

Zde kniha, kesla dv . . . Ach, pokej — sochu pec

!

(Snese sošku Minervy s krbu a postaví ji na prázdný stojan za stolem.)

Tak, mám ji! S podobou je arci tžká vc —
no, je to Minerva ! Tvá mní se tak asto

!

(Ukazuje ped stl, kde jsou kesla.)

Sem patí nevsta — to's ty pec ! Slyšela's to ?

!

(Ukazuje za stl ke zdi.)

Ten velký pouf je maire . . .

(Zahalí pouf krajkovým závojem.)

Má šerpu na bichu . . .

Ne, radj zahraji já toho pletichu

!

(Odstrí pouf, opásá se šerpou a postaví se za stl.)

Angelika.
A nkdo pijde sem . . .

Lucie.
I, kde pak! (Méníc hlas).

Sleno, rcete —
hm I Toho pána zde si — tento !

— vzíti chcete ?

!

(Ticho.)

No, ekni

!

Angelika.
Bojím se.

14*
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No?!

Ano, pane

Lucie.
Vždy samy jsme tu pec

Angelika (tiše).

Lucie.
Oh, je to tak tžká vc?!

Hle, ty to neumíš — poj na mé místo sem!
(Angela jde za stl, Lucie jej obejde).

Bu jako majestát, neb te jsi zákonem.

Tak, koukej ! (Prováži e gesty).

Pijde maire a „sleno" ekne tob.

Ty necháš kázat jej a sklopíš oi ob,
ni brvou nepohneš a tiše k zemi zíš . . .

Když skoní, lehounce se jemu pokloníš.

A spustíš odpov . . . Te rozumla's. Nuže ?

!

Mluv tedy!

Angelika (sesilujíc hlas).

Sleno

!

Lucie (klopí oi).

Zde!

Angelika.
Zda pojat chcete muže

zde toho . . .

Lucie (skloní trochu hlavu, zvedne ji a nahlas).

Ano, chci

!

Angelika (pohoršena).

To píliš s drazem

!

Lucie.
Vždy „ano" není „ne" : co eknu, ekla jsem.

Mj bože, neteba to íkat nesmle . . .

Strach ovšem poádný bych mla v kostele.

(Hudba znovu tiše zazní).

Angelika.
O vrata chrámová ! A jimi volá Pán

:

„Již vstupte, ekám vás! Jsou dvée dokoán!"
A zvony zpívají, z nich boží jásá sláva,

jak hluné fanfáry bou varhan propukává

a zpvy nábožné se vlní dál a dál

jak velké pohnutí tch velkých kathedrál.

Mám srdce seveno a zraky slzou špity,

zím svíky oltá s jich hvzdnatými svity

a klenbou chrámovou, kde zlato plápolá,

zím plynout kadidlo jak oblak dokola,

jež jako myšlenka tam v alleluja splývá . . .

Dav dole tísní se a zvdav se dívá

a zrakem hledá mne . . . Oh, píliš slabá jsem,

ne, já bych umela!
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Lucie.
Jak? Umít? Ped plesem?!

V, žádná nevsta tu hloupost neudlá —
však ty to vydržíš ! . . . Je toiletta skvlá . . .

Angelika.
Le onen první krok ! Chrám potopen je v šeru,

když lovk vstupuje . . .

Lucie.
O horší je to vru,

když lovk odchází. V chrám uvede t strýc —
a že jsi pekrásná, bys troufala si íc'.

Angelika.
Ta cesta k oltái — jen považ onu muku!

Lucie.
Ach, to je malikost ! Hle, podej mi svou ruku . . .

(Vezme ji za ruku).

Jsem strýc tvj. Bim, bam, bim ! Slyš, všechny zvony zvoní

!

Angelika (ustrašena ukazuje na domnlý dav).

Ta tlaenice, hle!
Lucie.

Mj bože, co ti do ní?!

Tvj závoj spuštn je — zrak nevidí, když nechce.

(Upravuje ji závoj jako nevst).
Tak, nyní pjdeme! (Angelika jde).

Oh, musíš kráet lehce

!

Jdi zvolna ! Hedvábem se pružný krok tvj vlní . . .

(Jde sama ped ní).

Dav musí vidt t, jenž celý kostel plní.

(Angelika jde podle ní).

Aj, vidíš, jak to jde! V, vstup je snadný pec — •

(Hudba ustane),

le odchod ! Odejít — ó to je tžší vc,
tvá je už odkiyta a rozcuchán je vlas,

líc rudá, zelená, jak práv plakala's.

Lid je pak dotrný, chce vidt onu dámu,

již tísní zástup muž odvádí si z chrámu,

jak pi tom tváit se, ty nemáš ani zdání . . .

A v sakristii pak zas nové namáhání

!

Máš býti veselá ? i vážnost lip ti sluší ?

!

A pak ti zvdavci ! Div tlacliem neohluší,

máš odpovídat jim a neslyšíš jich sama . . .

A což ti rádcové, ta podivínská dáma,

jež tuze velebí tvou dobrou partii

a potom doloží: „Vše asem pomíjí!"

Ci ti, jimž na tvái lze peíst podivení

a dojem zdvoilý: „No, tuze hezká není!"

Tvá matka plaící se pousmát chce chvílí,

tvá pláem zarudlou jí krášlí klobouk bílý,

vše tebe objímá — a ndadý, starý — v chvat
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a bez pardonu též je musíš objímat.

V tom kiku, povyku, v té dusué tlaenici

ti „madame" íkají už s triumfální lící:

uež lidé domácí te v náru chytnou zas,

až po krk svatebních už slastí zkusila's

!

Angelika.
Ba, je to pesmutné ! Však nejvíc zarmucuje,

že každý vetelec tvé srdce kritisuje,

chce lásku odhadnout a hrabe se ti v ní

a duši pokládá snad za koš svatební . . .

Radš míti oddavky kdes v širé poušti až

!

Lucie.
Oh, hudba scházela by v poušti . . .

(Zazní valíková hudba).

Posloucháš ?

!

Pah!

Valík

!

A n g e 1 i k a.

Lucie.

Angelika.
Ale a!

Lucie.
Ali, jaká je to zmna?

(Poslouchá).

Poj, prosím, skome si

!

(Chytne Angeliku, jež se trochu brání).

Angelika.
Ach ne, jsem unavena

!

Lucie (doléhav).

Však ty bys nebyla, být nyní dole v sále . . .

Nuž tedy vyzvete mne k tanci, generále

!

Angelika.
Ne!

Lucie (táhnouc jiK

Aspo jedenkrát i dvakrát kolem!

Angelika (svolujic).

Nuže

!

(Tani valík.)

Lucie.
Aj, vidíš, Angelo?! Kdo chce, ten vždycky mže.
Tra, lála, lalala ! Ty umíš tancovat

!

O to je rozkošné — jsme okídleny snad?!

Ta závra lahodná v té tísni zemdlelé —
to cítí ptáci jen i boží andlé

!

Jak je to zábavné! Ty vzlétáš! Mizíš v plese!

Jsem já to, Angelo, i ty's to, jež mne nese?!

Angelika (taníc ješt).

Dost!
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Lucie (rovnž).

Ale ješt ue

!

Angelika (rovnž).

Dost!

Lucie (rovnž).

Jak, ty zíváš v bále ?

!

To bitev následek, mj drahý generále

!

Angelika (vyprosti se a klesne na pohovku).

Ó milost, nemohu!

Lucie.
Já teba do rána

!

Le nechci naléhat, když jsi tak stýrána.

Angelika (berouc svou svíci).

A nyní pjdu spát.

Lucie.
Ty pospícháš už spát ? !

Víš kolik hodin je? Ach, oknem poznám snad . . .

(Jde k oknu a vytáhne záslonu).

Hle!
Angelika (jde také k oknu).

Což pak?

Lucie.
Zíš ten pruh, jenž zaplál ervenavé

v lem noní opony?! To slunce vyšlo práv!
(Vezme rovnž svou svíci.)

Angelika (zívajíc).

Kéž kohos jiného by dnešní svatba byla!

Lucie.
Jdi hajat, drobeku . . .

(Obejme ji),

Angelika (rovnž ji objímá).

Tak dobrou noc, má milá!
(Jde k pravým dveím).

Lucie (jde k levým dveím).

€o íkáš? Dobrou noc . . . vždy venku se už dní.

Angelika (otoí se, otvírajíc dvée).

Sni tedy o vdavkách

!

Lucie (rovnž, posílajíc jí polibek).

Ty o své lásce sni

!

(Odcházejí, hudba zní tiše, až spadne opona)



Mladoturkyn.

Caihrad.
Momentní cestopisný obrázek. Napsal Antonín Vácha,

(Pokraování.)

rvuí úspch Murada II. záležel v tom, že eckou vládu ku
placení roních poplatk pinutil (r. 1422). Konen ztratili

Byzantinci celé území a zbývající msto oblehli Turci za

velení Muhameda 11., proti nmuž poslední císa ecký
Konstantin XI. Dragases za pomoci tí tisíc Vlach, zejména

Janovan, Caihrad zoufale hájil. Po padesátidenuím oble-

hání nastal rozhodný boj (29. kvtna 1453), když císa

a vdce Vlach Giovanni G-uistiniani ani povolením volného odchodu

k vydání msta se pohnouti nedali. Byl to boj nerovný, avšak esC
budiž vzdána posledním obhájcm Caihradu, kteí s nevídanou udatností

až do posledního dechu se bránili. Konstantin bojoval jako lev u brány

sv. Romana, až pod etnými ranami klesl a zemel. Mlením nejlépe

jest pominouti, co po dobytí msta následovalo. Byzantion povaleno a

za sídlo vlada svta muhamedánského povznesen Istambol, v nmž nyní
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již 28. sultán vládne. Kolik sultán ješt na trn zasedne, nelze uhodnouti,

spíše možno tém na jisto prorokovati, kdo se stane jejich ddicem.
Ze sín strážc ohn, kteí vzniklý požár erveným praporem nebo

svítilnou oznamují, vedou toité schody ješt výše do posledního patra

s týmž potem oken, kam však cizincm pístup dovolen není — prý,

aby se zabránilo zbytenému skákání tourist s vže, pro které tento

zpsob samovraždy ml prý zvláštní pitažlivost. Za vodní dýmky a ernou
kávu, které nám strážcové ochotné podali, zaplatili jsme milerádi bachšiš

a sestoupivše spchali jsme do proudu pestrého pouliního života, abychom
si prohledli caihradské znamenitosti.

Neuinil jsem to a neradím nikomu, aby prohlížel všech tch 227
velikých a 664 malých mešit, 60 ecko-orthodoxních, 38 arménsko-

gregorianských, 12 arménsko-katolických, 26 ímsko-katolických, 5 pro-

testantských a jiných ješt kostel, jak je turecká úadní listina vykazuje,

aniž odporuuji návštvu 170 rzných lázeských budov, 545 nižších

i vyšších škol, 260 klášter, 45 knihoven a ostatních podobných zají-

mavostí, které snad posud nikdo všechny neprohlížel. Kdo si chce nej-

význanjší znamenitosti prohlédnouti a po okolí msta se podívati, nech
obtuje aspo dobu týdenní; skromnjším staí doba tídenní.

Cestou od vže Galatské zaboili jsme do výbžku tídy Grande

Rue de Péra, která jest hlavní tepnou života této mstské tvrti, v níž

se etné pkné krámy, divadla, restaurace, pivnice a hotely nalézají.

Odtud sestupovali jsme píkrou, stupovitou, dláždnou tídou v nejži-

vjší ást dolejší Galaty až k novému (z roku 1877), 450 metr dlou-

hému pes Zlatý Roh vedoucímu mostu, jenž se po celý den hemží

úžasn ilým ruchem. Podobný život proudí a šumí jen hlavní tepnou

Kahiry, Muski zvanou, aneb starou ástí Bombaye, Blacktownem; avšak

zde — tvrdím — jest daleko pestejší. Každým okamžikem poutají vás

nové osoby a skupiny vlnícího se, víícího a hluícího množství. Cizinci

zdá se, že ped tímto mostem a v ústících sem ulicích bouí jakés ne-

krvavé povstání nejrznjších národností svta a z této vavy slyšeti

nejastji výkiky: „Guarda, guarda (pozor)!" Pozor, pozor si dej, cizince,

na své nohy, záda, hlavu, ruce a obliej, jinak t šlápne, udeí, strí,

vrazí do tebe ovocná, cukrá, nosi (hamal) vak, pianin, železných

pokladen, sud, ezník, nesoucí ohromné kusy masa, vodák (sakka), z jehož

koženého mchu voda kolkolem stíká, sedláci s posadami kuat, pod

tíhou nákladu funící oslíkové, kon, mezci, obložení koši, dívím, ka-

menem — stále, bez pestání slyšíte to drazné, mnohdy až uši rozrývající

:

„Guarda, guarda!" A pestré množství iní na vás dojem maškarního

reje, jehož úastníci sali pouze škrabošky: vykraují si zde statní erno-
horci, Bulhai, Peršané, Óerkesové, Albánci, Éekové, Turci, ernoši ze

Sudanu, Egypané, Rusové, Evropané, dervišové, vojíni rzných druh
zbraní, žebráci a jiní a jiní píslušníci nejrznjších národností. A jak

vypadají v tom davu Turkyn ve svých fialových, ervených, žlutých,

erných a modrých pláštích, zespod vzduchem nafouklých, že se celek

podobá nadutému žoku, na nmž sedí hlava ze tí tvrtin zakrytá bílým

závojem, jevícím pouze ást bíle nateného nosu a veliké, mnohdy pkné
oi! A ta chze jejich, strašidelné to šourání kivých nohou, jejichž
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špiky ponkud do vnit jsou obráceny, ta pérka s vynívajícími kotníky— brrr ! Hádankou mi také bylo, pro tém každá z tch zakuklených

postav nese rozevený sluneník. Avšak jde-li jich skupina pohromad,
zejména v bazarech, a rozmlouvají-li živ sladkou, lahodnou turinou,

odpouští jim cizinec rád jejich zevnjšek a jsem pesvden, když turecká

krasavice — jsou prý mezi nimi také rozkošní tvorové — nžn pro-

nese své „sevíjorum" — což se našemu „miluji" rovná, zní to zamilo-

vanému jako hudba nebeská.

Za vpuštní na most zaplatíme 10 para t. j. 5 halé mostného a

stále pozorujíce kráíme dále. Po stranách mostu spatujeme schodištó

ku pístavištím etných místních parník, sprostedkujících spojení s místy

uvnit Zlatého Rohu a jinde v blízkém okolí. Pohled s mostu na Stambul

ped námi a na ostatní tvrti za námi je v pravd úchvatný a svéráznou

dekorací svého druhu jedinou.

Na námstí za mostem je tržnice rybáí" Balukbazar; nalézáme tam

také stanici koiíské dráhy, stoupající k mešit Aja Sofia, pak celým

Stambulem až do Top Kapusi. Na jižní stran tohoto námstí stojí „nová

mešita", Jeni džami, zbudovaná matkou (valide) sultána Muhamedá IV.

r. 1616. a dokonená r. 1665. Malebnými mramorovými arkádami vstu-

pujeme do nádvoí, kde spatujeme krásný kupolovitý „sádrován" (stud-

nice) uprosted vysokých cypiší, a obdivujeme se dvma pi mešit
stojícím, jehlovitým, vysokým, temi co nejvkusnji krášlenými balkony

opateným minaretm. Uvnit rozpíná se vysoká mohutná kupole, spo-

ívající na ohromných pilíích, po stranách pak vidíme dlouhé, bohat
ornamentované galerie s jemnými arkádami a všechny stny i pilíe jsou

do jisté výše obloženy modrobílými plotnami fayence pvodu perského.

Stejn okrášleny jsou stny velikého mausolea, za mešitou v druhém

nádvoí stojícího, v nmž odpoívají budovatelka této svatyn a její pí-

buzenstvo ve 22 turbách (náhrobcích), ilý ruch kolem mešity Jeni džami

poskytuje vždy hojnou sms pestrých výjev z pouliního života stambul-

ského, a veejní písai, obuvníci, rytci peetí, holii, krejové a jiní

nabízejí tu obecenstvu své služby a zboží.

Po stran „námstí rybá" dostavují práv tureckou poštu, pi
moi pak jest veliká nová celnice a dále za ní pkné hlavní caihradské

nádraží, proti nmuž stojí evropská restaurace s dobrým pivem a slušnou

kuchyní. Ubírajíce se dále podél koské dráhy kolem mramorového

mausolea Abdula Hamida I. picházíme k nízké táhlé budov „dujun-

i umúmi", jejíž obyvatelé prý samou prací ani nevdí, kde jim hlava

stojí; tená tomu uví, eknu-li, že v budov té spravuji se turecké

státní dluhy, kterých, jak celý svt ví, málo není. Zrovna v záhybu

tramwaye u široké tídy, dol od ministerstva policie smující, stojí roz-

sáhlá budova se sloupoadím v prelí, v obecné turecké mluv „pasa

kapussi" zvaná, kterou nmetí žurnalisté vždy jen „Hohe Pforte" a uení

Turci „Báb i-áli" jmenují; v ní vládne velvezír, státní rada a ministerstva

pro vnitní a zahraniní záležitosti. Zvdavost pudila mne do dlouhých

chodeb, vedoucích ku pracovnám, odkud se ídí vládní otže turecké

íše, a tu jsem odestenými neb jen napolo spuštnými záclonami nahlédl

do úadoven, kde spousta vyšších i nižších hodhostá hovla si v uej-
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sladším „bariši" (míru) a lenivé na cizince tam se vedravší pohlížela.

Vrný to obrázek tureckého státního života.

Podél starší hradební zdi vede pak dále cesta ku brán „studeného

pramene", kady se vchází do zahrady slavného Seraie ležícího na výbžku
do moe a zvaného „Top Kapu Serai". Zde, jak jsem již díve podotknul,

stávala druhdy akropolis Byzantinc, peetné paláce, výše pak rozsáhlé

státní císaské sídlo, hraniící s hippodromem a palác Bukoleon s pí-
stavem ; zde byly také nádherné lázn Zeuxippovy, forum Augusteum,

tvrz Chalke a na nejvyšším bodu Hagia Sofia, ped níž stála ohromná

socha Justinianova, pak chrám Maria Ghalkopratiana, dále na východ

soukromý palác císae Palatium sacrum, palác Porphyrion a velký maják

pi moi, palác Pentakubuklon, tarasy, zahrady, sochami krášlená sloupo-

adí a budovy palácových stráží. Postupem dob zanedbávána celá tato

nádherná tvrt ím dále více, pozdjší vladai vystavli si opodál nový

palác, Blacherny, a Michael Palaeologos byl posledním vládcem, který

zde bydlel. Po té zamklo tém vše a ticet rok ped opanováním

Caihradu Turky zbylo tu jen nco málo stop po bývalé oslující kráse

a nádhee. Sultánm zalíbil se však také rozkošný tento koutek svta

a již dobyvatel Mehemed zaal si zde palác stavti. Pozdji tvoily zne-

náhla zbudované rozsáhlé budovy na cípu Seraje sídlo padišah až do

asu Abd ul Medžida (1839—-1861), otce nynjšího sultána, kterýž si

naproti, na druhé stran Zlatého Rohu v Dolmabage novou rozsáhlou

residenci zbudoval a Top Kápu Serai starým sultánkám a milostnicím,

jakož i palácovým hodnostám ve výslužb za sídlo uril, které však

r. 1865 požárem ásten bylo znieno. Celek obehnán jest hradební

zdí s cimbuími, vžemi a nkolika branami, a podél behu uhání nyní

zahradami Seraje železniní vlak do Adrianopole. Byzantion, Istambol

a železnice ! Jak mnivé jsou osudy slavných míst

!

První nádvoí, umlecká škola, musejní sbírky a malá ást zajímavostí

jsou nyní každému beze zvláštního dovolení pístupny. Cizince zajímá

pedevším tak zvaný maurský fayeuQový kiosk z roku 1466 (Tšinili

Kioešk) a nové r. 1891 dokonené museum starožitností v eckém slohu,

kteréžto budovy den co den od 9. do 5. hodiny za poplatek jednoho

franku obecenstvu jsou oteveny. V umlecké škole — jaký to div !
—

uí se navzdor koránu Turci výtvarným umním ; ovšem skládá se pe-
vážná vtšina žák, mezi padesáti ptaticet, z Armén.

Pdorys kiosku pedstavuje tverec, v jehož rozích jsou tyi tver-

hranné komnaty a jehož sted zaujímá sí mající podobu kíže; za zadní

zdí umístna jest pátá, obdélná komnata a v pedu po celé délce strany

nachází se neširoká pedsí. Nemohu zde ani zbžn vytknouti umlecké
poklady, které se v tomto kiosku chovají; poznamenávám jen, že jsou

tu etné sochy z rzných dob eckého, ímského a palmyrského umní,
ást Schliemannových vykopanin z Troje, terrakotty, egyptské pedmty,
nápisy, skulptury, sklenice, náhrobní kameny a starožitnosti assyrské,

hittitské a jiné v potu neobyejn hojném. V novém starožitnickém

museu na druhé stran, které bych nazval museem sarkofág, rozestaveny

jsou ve dvou síních nádherné tyto schránky, mrtvol muž v starovku

zajisté vynikajících, a tam uprosted hlavní sín chová se též tak zvaný
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sarkofág Alexandra Velikého pod sklennj'm píklopem. Otázka jeho

pravosti jest nerozhodnuta, nebo — jak známo — mrtvola Alexandrova

pevezena do mausolea v Alexandrii, kde se po nkolik století nalezala,^

a že by byl býval pi pevezení jiný sarkofág podvržen a pravý s mrtvolou

v Sidonu ponechán, kdež jej r. 1887 vykopali, nelze mysliti. Ale pravosti

mohl by zase nasvdovati znak Alexandrv na sarkofágu tom a nápis

„jemu jedin" pi nm nalezený, pak etné výjevy z jeho života, které

jsou na nm ve vypouklé práci provedeny. Zkrátka, vc zstane snad

navždy hádankou. Krásu znamenit provedených, jemnou polychromií

pokrytých reliéf nelze vylíiti ; s nejvtším obdivem pohlížíme na toto

pesliné dílo sochaské, které bylo rukou nkterého velmistra umní as krátce

ped dobou Praxitelovou vytvoeno. Technická dokonalost, jaká se jeví

v provedení tch reliéf, neobyejné mistrovství, o jakém svdí uspo-

ádání skupin a vyznaení pohybu osob i zvíat, výraz vášní rznéha
stupn zraících se v každém rysu obliej, do nejjemnjších odstín
vycítný život, který nám tu dýše vstíc z chladného mramoru — vše

to uvádí pozorovatele opravdu v nadšení. Jak velikolepý jest zápas ma-
kedouských jezdc, v jejichž ele Alexandr se lví pilbou na hlav a

vlajícím purpurovým pláštm na perskou jízdu se vrhá ! Jaká zuivost

plane z tch zrak, jak vystupují napnuté svaly a žíly a s jakým vj-razem

v obliejích leží tu skolení a klesají ranní ! Výjev tento táhne se za

roh píní stny sarkofágu a na druhé stran vidíme Alexandra na honb
lv, kdežto na píklopu znázornno je zavraždní prince a výjev z bitvy

na Graniku. Mezi ostatními mramorovými, hlinnými, olovnými a jinými

zbytky sarkofág vynikají nkteré znamenit provedenými okrasami, le
ani jediný nedosahuje vysokého stupn umlecké tvorby, jakým vyniká

práv vylíený a svého druhu jediný skvost sbírky nového musea.

K dalším potulkám vracíme se opt na ulici a kráíme podél serajové

zdi nejbližší branou do vnit a pes taras na prostoru s platauem janiar,
kde odbývali vždy shromáždní, kdykoli chtli njaké nové ústupky na
sultánech vynutiti. Opodál po stran císaské mincovny stojí starobyzau-

tinská, ímským basilikám podobná svatj-n sv. Ireny ze 4. stol,, ped
níž se povalují sarkofágy z rzných dob a hmot ; uvnit poutá nás mimo
krásnou sbírku starožitných zbraní zlatá mosaika a nápisy v kopulkách
svatyn. Nazpt pes nádvoí janiar vracíme se ke druhé sloupové brán,
Orta Kapu zvané a vžemi ohraniené, se zevnjším a vnitním vchodem

;

mezi obma bývala kdysi popravní komnata pro státní provinilce a tam
také nuceni byli vyslancové evropských stát ekati ponížen na vpuštní
do Seraic, až se jim vnitní brána otevela, naež kráeli stromoadím
cypiší ku „brán blaženosti" a touto do trnního divanu, kde je sultán

oekával za oknem, zlatou míží opateným. Až do brány Orta Kápu smí

každý zvdavec vstoupiti, avšak dále proniknouti možno jen se zvláštním

dovolením sultánovým, vydaným od nejvyššího ceremoniáe; fermauu ta-

kového dostává se jen vyvoleným smrtelníkm, kteíž pak považováni

jsou jako hosté Abdula Hamida, jehož poboník je také doprovází. Mj
pítel jest jedním z vyvolených, tak že jsem se v jeho spolenosti do
vnit dostati a vše náležit prohlédnouti mohl; avšak ubezpeuji tonáo
ihned, že jsem si více sliboval, nežli jsem ve skuteiwsti spatil.
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Trnní sí, kdysi patrn skvostn zaízená, nevybízí k zevrubnjšímu

popisu a také trn — divan, krytý baldachýnem na sloupcích, z nichž

ady drahokam dávno as byly vylámány, pak zlacené nástropní ara-

besky, pkný krb, stny obložené fayengí a zamížené okno sultánovo

poskytují oku skrovného požitku, což platí i o ostatních vedlejších

místnostech, V jednom z dalších dvor umístna jest ve zvláštní budov
knihovna sultán, kde se chovají ve skíních z cedrového deva vzácné

rukopisné památky, a dále stojí sedmi sloupy okrášlený „dm pokladu"

sultán. Tam nás oekával veliký zástup úadník, kteí mli na nás

uvnit dávati nejpelivjší pozor, a vrchní strážce pokladu se svazkem

klí, který rychle peeti strhnul a pak první i druhou, etnými visa-

cími zámky opatenou branku otevel. Upímn eeno, vládne v tomto

pokladu sultán veliký nepoádek; množství vcí jest tu dílem bez

ladu a skladu voln vyloženo, dílem ledabyle do sklenných skíní, pi-
hrádek a zavených nástnku nastrkáno. Ach, jaký by to byl úchvatný

pohled pro krásný svt, jak by zasvítila slabému pohlaví oka pi po-

hledu na ty mísy perel, smaragd a rubín, jak by se obdivovaly tm
ohromným diamantm, zasazeným do zlatých džbán a do velikého

zlatého trnu z Persie, pak tm as pti tisícm velikým perlám, jimiž

jest sedlový pokrov vyložen, a co by íkali starožitníci tm velikým

nádobám z polodrahokam, tm mistrným výtvorm starých zbrojí,
zlatým mincím, vyšívaným šatm a turbanm, zdobeným velikými dia-

manty v umlém vyšívání! Jak se na tato místa dostaly levné paížské

hodiny, hudební dtské tabatérky a jiné tretky, dovedl by jedin AUah
povdti. Prapor, pláš, luk a šavle proroka Muhameda a jiné vzácnosti

uloženy jsou ve zvláštní budov „svatého roucha", do které však krom
sultána, který je jednou za rok navštvuje, nikdo vstupovati nesmí.

Nejmalebnjší a s úžasným pepychem zaízen jest dále v zahrad
na vynikajícím míst stojící kupolovitý „bagdadský kiosk", jehož koberce, zá-

clony, slonovou kostí, perletí a fayengovými plotnami v nejkrásnjším souladu

vykládané dvée, pažení, stny a drahocenné divany uvádjí cizinci na

pam pohádky nejbujnjší orientálské obraznosti. I z vní tvoí pkné
terasy, mramorová schodišt, vodní nádržka a krásné stromy kolem této

budovy arokrásné zákoutí serajské zahrady. Když nám byli sluhové

v jiném kiosku podali kávu á cigarety, odmnili jsme se jim obvyklým,

neobyejn štdrým bakšišem, naež jsme „sídlo blaženosti" opustili.

Cesta nás vedla do velmešity Agie Sotie a na Atnieidan.

Aja-Sotia byla by hodná verše: „Jak báse z kamene zde stojíš!" —
kdyby k jejím mohutným stnám nebylo pistaveno tolik nepatrných

nižších i vyšších budov, kteréž celkovému dojmu velice jsou na ujmu

a nedovolují, aby náležit vyniklo pkné jinak skupení šesti menších

a dvou vtších kupolí, nad nimiž trní ješt hlavní, ploše vyklenutá,

obrovská kupole ústední, kterou v povzdálí obklopují tyi štíhlé, vysoké,

zvláštní krásou vynikající minarety. Byrou praví sice : „Ve zlat tpytném

spatil jsem tu Sophiinu kupoli" ale krytba její nezáí tím vzácným

kovem a na temeni leskne se pouze ohromný plmsíc, jejž tam r. 1453

Murad III. místo sejmutého kíže pipevniti dal.

Vstoupime-li však z uarthexu (vnitní pedsín), (50 m. dlouhého

16
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a 10 m. širokého, stední, bronzem lemovanou „královskou branou"

(porta basillca) do vnit „chrámu božské moudrosti", porozumíme ihned

hrdým slovm, která Justinian pi vysvcení této svatyn pronesl: „Pe-
konal jsem t, Salomone!" Vnitek psobí na každého pedevším ne-

obyejnou rozmrností, v níž se zraí pyšná mohutnost. Jediný náš pohled

obejme tam ladn rozlennou stední lo (naos) i celé vyklenutí ohromné,

tyiceti okny osvtlené kupole, spoívající lehce, takoka jako ve vzduchu,

na obloucích, pod nimiž na tech stranách spatujeme po dvanácti nad

sebou ležících obloukových oknech (dole vždy 7, nahoe 5), kdežto

apsida (zadní konec dómu s výklenkem oltáním) temi okny opatena

jest. Pod výklenky tmi umístny jsou obloukovité sloupové empory

(galerie) a v pízemku jsou sloupoadí, jimiž se vchází do postranních,

na délku tídílných lodí s tverhrannými pilíi a voln umístnými sloupy.

Sloup napoítáme v pízemku 40 a v emporách ženám urených (gynae-

ceum) 67. Nejkrásnjší z nich jsou ty, které dlí lo stední od po-

stranních, zvýši jedenácti metr, z tmavozeleného mramoru „verde antico"
;

s každé strany stojí tyi. Ostatní jsou z tmavoerveného porphyru

thebského. Pekrásný jsou akauthové a palmetové, po vtšin Justinianovým

a Theodoiným jménem opatené hlavice z bílého mramoru, ve spodní

ásti bronzem lemované. (Pokraování.)

Vznešená Turkyn.
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Za pravdou.

Román. Napsal Josef Laichter.

(Pokraování.)

idíte," pokraoval Jenda, již i do hlasu vkládaje cosi

úpnliv rozhodného, „ve vás nalezl jsem družku, která

dovede žít se mnou stejnými ideami. Myslil jsem si,

že uzaveme pátelství, že budeme žít po pátelsku.

Mn se vždy hnusilo, když nkdo mluvíval o svých

láskách a poítal je na prsty, jakoby bylo ^sluhou, ím
víc jich mže napoítat. Já vždycky jen byl pro pátelství

a toužil jen po pítelkyni. Ale pemýšlel jsem te —- ty dni o vás

a ješt nco jiného musím vám íci."

Poslední slova pronesl již slabji a zajikl se. Zastavili se. Blažence

klesly ruce. Dívala se na špiky svých bruslí, rychle oddechujíc. Kolem
se jim vyhýbali, leckdo se i usmál. I vzpamatovali se a Jenda ujav

Blaženku za ruku, rozechvn odvádl ji stranou.

„Blaženko," polohlasn a zajikav mluvil cestou, „ješt i nco
jiného musím vám íci. Pomozte mi! fieknte, víte-li, co vám chci íci?"

Ale Blaženka sotva dýchala, na asách objevily se jí slzy. A pak
brvy se odclonily a zdola zasvitl na Jendu hluboce a dojímav výmluvný,

usmvav krásný pohled, jakým dovedou se dívat jen dti, mající plné

srdce a chtíi se vyjáditi svým mlelivým, od nikoho nenaueným
pohledem.

„Ano -" zašeptala tichounce.

„Ano? Ano —- — Blaženko?" zajásal Jenda.

VII.

O jak se znovu bruslilo ! Zase drželi se pevné kížem za ruce a

zase tak voln a lehce, uzamknuti do sebe a ženouce se kamsi do

ržového neznáma, jezdili kolem a kolem. Obratné se vyhýbali pánm
i dámám a bylo jim jae a krásn. Jenihi cítil, že zboil pehradu, pes
kterou lépe mohl k Blažence a mluvil dvrn, nitro své otevíral.

„Blaženko, co jsem já, to budete vy," pravil, „ale Otylce o niem
se nezmiujte ! Nemá amyslu, nechápe. Vy však jste tak hluboká, pi-

rozená a pravdivá !

"

Iiozi)lýval se a Blaženka navzájem zasypávala jej obdivem. A Jenda

vykládal jí o volné lásce i o volném manželství. „Nkteí z naší strany

jsou rozhodn pro volné manželství. Ale já ne ! Víte, co je to volné

manželství ? Takové manželství, aby muž mohl od ženy a žena od muže,

když se jim spolu nelíbí. Víte, je to zbudováno na zásad, že manželství

je pežilá instituce, i)ežilá forma. Ale já držím se i)ítele Kaerovského,

já nejsem rozho<lno i)ro volnou lásku." A líil, jak si pedstavuje svt,

15*
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jak i bohatství jednou hodlá se vzdát a žít pouze k dobru lidstva.

„I z církve vystoupím, Blaženko — — !"

A tak mluvili a mluvili a vraceli se zase k sob, k své lásce, pi
emž Blažence vždycky bylo mileji a krásnji. Bruslili již jen stále spolu,

toliko zídka jsouce vyrušováni Otylkou, které nespouštl se Koldíusk)'.

Slunce však pomalu sklánlo se za obzor a byl as k odchodu. Na Vltav
šmahem života ubývalo, bruslai se ztráceli, kolovrátky umlkaly, až

i vojenská hudba na velkém kluzišti na dobro utichla. To bylo kolem
šesté hodiny a práv v tu chvíli pijíždl Koldínský s Otylkou.

„Vidíte, již jedou pro nás!" povzdechla Blaženka.

„Tedy jim prchneme, Blaženko!"

I rázem obrátili se v opanou stranu a zán pohledli na sebe.

Vyhýbali se Otylce. Ale Jenda pojednou se zachmuil a ekl:
„Blaženko, vrame se; Otyla by si bh ví co myslila. Já nerad

ped ní —-" Tžce pronášel ta slova, ješt víc se mrail, ale te již

na sebe maje zlost, že cosi nepkného praví a že se prozrazuje. „Ostatn,

jak chcete!" doložil, úsiln se pemáhaje a zahánje své chmury.

V tom však již opt s Koldínským nadbhla jim Otylka, z daleka

chyte a významn se usmívajíc. Ale Jenda píke, mraziv na ni po-

hledl a úsmv její roztekl se po rtech. Spolen pak zajeli k lavicím,

na nichž však nedostali místa pro velký nával odcházejícího obecenstva.

Teprve když se uprázdnilo, Otylka i Blaženka sedly a Jenda a za ním
Koldínský rychle se sklonili, aby pomohli pi odpínání bruslí.

Otylka z prvu se bránila, vidouc však Jendu u nohou Blažeuiných,

také koketn nastavila svou malou nožku a ukazujíc adu bílých zoubk,
tveraiv pronesla ke Koldínskému, jenž velmi neobratn si poínal ve

svém dlouhém, pytlovitém zimníku

:

„Leda jen po pátelsku. Ale dejte si šátek pod kolena, abyste na

mne nenaíkal!"

A hned žádala svých bruslí a podávala mu ruku, píliš srozumiteln

naznaujíc a pi tom zárove i naivn, jakoby to pece tak zle nemyslela,

že si nepeje, aby ji provázel.

Po jeho odchodu vydali se pak z ledu. Blaženku mli uprosted.

Doprovodili ji, nebo ulice, v které bydlili její rodie, byla pi cest.

U starého, dvoupatrového domu se zastavili a tam se louili. Jenda

všechnu sílu svého citu vkládal nyní do ruky a Blaženka do oí. A Otylka,

pohupujíc se na svých nožkách, chápala tu scénu.

„S Bohem, Blaženko!" volala. A za ní Jenda alespoíi v nitru šeptal:

„S Bohem, Blaženko!"

Blaženka se uklánla a ješt z chodby vrhla dlouhý, láskyplný

pohled na rozchodnou.

Jenda osaml s Otylkou a ta zavsila se mu nyní na loket a Václav-

ským námstím ubírali se k domovu. Jen tu tam slvko vymnili. Otylce

však bylo milo vedle Jendy, ráda opírala se o jeho rám, jsouc na brda.

Byla veselá, že je šastný a že Blaženka je šastná. Srdce mla plné,

stží se pemáhajíc, aby mlela. A tak z istá jasná pece se ozvala:

„Slyš, Koldínský i onehdy u nás o plese i dnes zde vyznal mi lásku!"

Jenda sebou trhl, zamrail se. Neunikl mu vlastní a pravý cíl tch
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Otyliných slov. „Co mi je do Koldíuského?" píke se oboil. „Co mi

je do takových hloupostí?" Ale hned bylo mu ošklivo, huusuo, že také

zakrývá pravý cíl a že vlastn ml by Otylce odpovdt pluými ústy,

aby na vždy uticlila.

Mleli. Otylka však, aby zahladila dojem svých nevasných slov,

jeu víc se k umu tulila a v nitru si pála, kdyby i ona mohla milovat,

jako Blaženka jist nyní miluje. „Ach, pro — —-já ne?"
I te zástupy lidí proudily po Praze, musili se vyhýbat. Bylo zimnji,

prudký mráz se ohlašoval. Žluté plynové plameny dl juhými pruhy padaly

na chodník a vysoko nad hlavami nebe také již rozvlnilo se tichým

jasem hvzd.

VIII.

Toho veera ekala Jendu ješt dvrná schzka pokrokových

student. Po celou zimu každé nedle scházívalo se u nho ve velkém

salon nkolik pátel. Sedávalo se tu dlouho do noci pi kouícím aji,

mluvívalo se o sociálních, literárních a politických otázkách. Práv tmi
veery, které' Jenda zavedl, sotva že úžeji pilnul k ruchu nejmladšího

pokolení, sblížil se i s nejpednjšími zástupci nových smr. Ostatn
picházívala sem míchaná spolenost : mladicí gjmnasisté i starší poslu-

chai universitní. Ale rznosti stáí se nedbalo, bželo pedevším o pí-
buznost ideí.

Nestejn hledlo se v dom na ty schzky. Staviteli se nepíily,
paní Hrubá však asto nadhazovala, že nevidí v nich nijakého prospchu.

Sama se jich sice uesúastnila, jen zídka a jen na okamžik objevujíc

se mezi studenty, ale pec nebylo jí tajno, o em v salon se hovoívá.

Také professor Plaek jí dával výstrahy a zvláš za posledního plesu

píke s ní mluvil o pokrokových studentech, pouuje ji o zhoubnosti

socialistických tendencí a všech nových myšlenek tak pesvdiv, že

umínila si pracovati k tomu, aby Jenda vrátil se na pravou cestu. Byla

ustrašena a když pišla nedle, rozhodn nechtla, aby veírek se od-

býval. Ale Jenda se bránil i zstalo pi starém.

Avšak paní Hrubá ješt veer, chystajíc se do divadla, žehrala na

studenty. Stojíc v ložnici ped toiletním stolkem, na nmž hoela svtla

v dvojramenném svícnu a zavšujíc si koUier na šíji, domlouvala staviteli.

Ložnice byla veliká, útulná, píjemn vyhátá. Po stolicích ležely od-

hozené kusy ženského odvu a krom svtel na toiletním stole hoela
u stropu veliká lampa s mléným, ržovým stínidlem. Stavitel dlouho již

hmoždil se s límcem, jehož nemohl dotáhnouti ke knoflíku. Pak rychle

oblekl vestu i kabát a posadiv se u samého toiletního stolku na nízký,

mkký taburet a dívaje se žen pímo do oblieje, nutil, aby se jeu

l)iznala, kdo ji vlastn tak popudil.

„A vida — konen to vyšlo!" vyhrkl, když svila se, že mluvila

o Jeníkovi s Plakem. „Vždy já vdl, kdo t tak nakrmil!" A horko

stouplo mu do hlavy, vysoké jeho elo podlilo se krví. „Od švagra se.

tedy budu uit," pokraoval, mrae se, „jak mám vychovávat dti?
Snad mám liochy posílat do nmeckých škol jako on? Ci co? A kolikrát

ti mám i jemu íkat, že jsem úpln spokojen a rád, všímá-Ii si Jeník
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i trochu svta a nejen školských lavic? V tch toho pochytí! Jeden

rok cpou jim do hlavy nesmysly o samých broucích, druhý rok o hou-

senkách a na konec pošlou kluky mezi lidi. A hoch si nasadí brejle na

nos a myslí, že spolkl celý svt. Jdi mi s tím ! Ulomenou kliku neumí

takový školomet pidlat ke dveím, každý je hluchý a slepý a nechce-li

zstat trdlem, aby teprve vyškraboval usazené škraloupy s mozku, aby

to tam desiníikoval karbolovým vápnem a poal znovu — — A on mi

bude— Plaek povídat, jak mám dti vychovávat? To já sám vím nejlépe!"

Paní Hrubá povzdechla, zasmušile zadívala se do žlutavého plamene

stearinové svíky. Ale stavitel ješt se nevyhorlil. Vstal, pešel ložnici

a kopnuv nohou do plivátka, jež stálo v kout, hlasit odplivl.

„Víš," pronesl s pízvukem, z nhož bylo zjevno, že se rozehál,

„víš, švagr komanduje nás už dost dlouho. Ale já mu zaženu jednou

jeho komandování. Co si myslí ten lovk? On? Vtlený byrokrat je to!

V nm není za špetku ... A . . . byrokrat! Policajt je to!" roze-

hnal se rukou.

„Ba, ty když se do nkoho pustíš, stojí to již za to!" mrzuté

ozvala se paní Hrubá. „Vždy sám Jeníka káráváš!"

„Ano, kárávám," pisvdoval sebevdom stavitel, „ale to jsem já

a já vím, pro kárat. Vím sám nejlépe, co hoch iní dobrého a co

špatného."

„Jak tedy myslíš!" strun odvtila paní Hrubá, nechtíc dále od-

pírati. Stavitel také již nepromluvil. Znovu vstal, pecházel, chrchlal

a odplivoval.

Tak tu dleli, až otevely se dvée a v nich objevila se Otylka.

„Bože, matinko," volala, „vždy je as k veei. Kdy pak zase

pijedeme?"
„Však nehoí!" zabruel stavitel. A všichni odešli do jídelny.

Za píinou divadla již po šesté usedlo se k tabuli, a obvyklá

hodina bývala pozdjší. Dv svtla hoela na lustru a u stolu bylo vidt

blahobyt zámožné rodiny. Pt dtí od nejstaršího Jendy až po školáka

Oldicha a Libuši hluelo a živilo se tu pod dohledem šastných rodi.
Kuchaka v bílém epeku nosila na stl, pilo se plzeské a stavitel

ped pivem zapíjel i sklínkou koaku.
Jenda, který poslední dostavil se k tabuli, prvý shltl jídlo, rychle

spchaje opt do salonu, kam již ped veeí dal dopraviti ajové stolky

a zákusky. Nyní sám rozžehl svtla na lustru a urovnával knihy, lite-

rární novinky, které sem snesl.

I Otylka hned objevila se za ním v salon. Byla již v divadelní

toileté. Jako laškovný motýlek vyhlížela v modrých hedvábných šatech,

v modrých punoškách, vysokých, na knoflíky pepnutých botkách a v úesu,

na kterém mla modrou stužku. Rozloživši se koketn do mkkého
fauteillu, a pozorujíc Jendovy pípravy k ajové schzce, prohodila vesele:

„Co, Jendo, kdybych tak naslouchala za dvemi, až se vrátím

z divadla? Co by se stalo? To mi pece nemžeš zakázat, abych za

dvemi neposlouchala."

„Také nezakazuji," odvtil nedbale Jenda, pestavuje stolky a jsa

myslí již u svých druh.
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Otylka vzdorn cukla rameny a náhle škodolib pronesla:

„Ale Blaženka by snad mohla poslouchat? i ani Blaženka?"
„Nezlob, jdi odtud!" zvolal Jenda zlostn. Hned však doložil mírnji,

jakoby se rozmyslil

:

„Co máš poád s Blaženkou?"

„Ach, Jendo," vypukla Otylka v smích, „kdybys nezapíral! Co pak
myslíš, že nic nevím? Co pak si myslíš, že nevím o vašem pátelství?"

Jenda se zarazil, zbledl a hned do krvavá se zardl. „Jdi, dej

pokoj!" promluvil sklíen,

Otylka pochopivši, že je nutno pejíti k jinému pedmtu, rychle

poala mluviti o matince, „Vlastn matinka," ekla, „se nezlobí, ale je

hrozné bázlivá. Vi, že ano?"

Jenda pokril rameny.

Otylka vycítila, co znamená takové pokrení ramen, ale pec dodala

si odvahy a podpírajíc se o dvée, k nimž ucouvla, zeptala se

:

„O em budete dnes rokovat?"

Ale Jenda hrd se odvrátil a pešel po mkkém koberci. Otylka tedy

jen povzdechla a vybhla ze dveí.

Již mla as do divadla. Rychle zahalila se v kolový pláš s kože-

šinovou obrubou, pes úes ovinula teplý, divadelní šál a pospíchala za

matinkou a stavitelem po schodišti ke koáru, který již chvíli ekal
ped domem. Bylo slyšet zapadnutí dvíek, jež koí pirazil, a pak hned
zahrela kola, rozejevší se po dlažb.

IX.

Jenda mohl nyní klidn oekávat svých druh. Vrátiv se do salonu,

sedl k pianu, zahrál nkolik takt a dal se do hovoru s Venoušem, který

pišel, velmi se tše na ten veer.

„Víš, Jendo," pravil, „dnes bychom mli vait na ruském samovaru."

Nesmle se díval, s obavou, nepronesl-li v nevhodný as nesmysl.

„Hloupost!" odmítl Jenda. „Pro vait na samovaru?"
„Já jen tak myslil," zakoktal Venouš.

„Ostatn mohli bychom," okamžit mírnji ekl Jenda.

I bželi hned oba do jídelny pro velký, ruský samovar. Jenda pi-
stavil židli ke kredenci, vyhoui)l se, sundal samovar a podal Venoušovi.

Oba pak v sláv zanesli jej do salonu, naež dobhli pro kuchaku, aby

opatila vodu, uhlí a i)omo]da pi rozdlávání ohn.
„Vidíš, mn vždycky lip aj chutná ze samovaru," liboval si Venouš.

„To nic není, uosí-li Cílka kotlíky z kuchyn. A já již dám pozor, aby

nevyhaslo. Nezapomenu házet do komínku."

Samovar brzy zasyel. V salon bylo milé, útulné teplo. Na lustru

hoelo pt svtel, stolice byly rozestaveny kolem stolk a Jenda šlapal

po kobercích vesele, asto ohlížeje se tam, odkud bylo slyšet sykot

kypící vody.

Netrvalo dlouho a bylo zvonno u pedsín. Jenda sám spchal
otevít a pivítat své pátele. Ale i panská Cíla se namanula a usmívala

se, vyslechnuvši Jendu, jak radostn sdluje vstupujícím studentm, že
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je samoten doma a že nikým nebudou vyrušováni. Studentm zdálo se

to vhod, smleji odkládali své zimníky v pedpokoji.

Byli to dva eši a Slovák, Janko Mikyška. Ten vyhlížel nejšvarnji.

Ml erné vousky pod nosem, veselé, jiskrné oi a husté havranní vlasy.

Koketní vázanka s dlouhými cípky visela mu na krku a urostlý byl jako

struna. Nejnenucenji z nich si poínal.

„Ej, co je to za chutné dvisko ! Ej, co se nám smje ernojoká?"
volal na Cílu.

Pevn si našlapoval, kdežto ti eši jakoby nemli podlahy pod sebou,

jen po špikách šli, když vstupovali do salonu. Dvée již pedem Venouš

do koán otevel a skíživ ruce za sebou, po pánovsku se uklául.

Slovák Mikyška studoval v Praze medicínu, ti eši oba byli filo-

logové. Slovák také první se usadil, kdežto filologové nesmle se ohlíželi,

dávajíce se více než dvakrát vybízeti.

A hned bylo slyšet nové zvonní a te vhruul se do pedsín celý

roj mladých lidí, pt gymnasist, spolužák Jendových. Z tch jen

jeden — Pavlousek se jmenoval — zdál se vysplejší a tyi, o petrž

volající „na zdar!" jakoby se na léta s Jendou nebyli vidli, inili víc

dojem udýchaných chlapc, pichvátavších si sem spolen pobrat.

„Hrubý, to je ti bájená zima! Hrubý, ty máš zde dnes samovar?"

sypalo se z nich jako po kolovrátku.

Pak dostavilo se ješt nkolik student. Mezi nimi Kaerovský,

patrn velmi uzavený a nepístupný lovk s lehounkým, ironickým

úsmvem na rtech. Byl to asi tiadvacítiletý mladík smutných oí, z nichž

mluvil hloubavý duch. Již pedem dalo se soudit, že tento student je

úpln hotov s životním názorem, že nestrpí nad sebou autority, že zná

svou cestu a že ji píliš brzy nalezl. Jakoby neml již eho hledat, jen

pímo a s písnou jistotou jít za tím záhy vyteným cílem. Odv jeho

byl prostý, chudý, více venkovský než velkomstský. Hlasem mluvil

pitmlým, zasteným a ve zpsobe výklad i s patrným vdomím, že

pouuje. Jiný byl Moravan Duška, bodrého, erveného oblieje, plný

prostosrdenosti, otevenosti a veselosti. Díval se stále bezstarostn,

usmvav, jakoby chtl íci, že svt ho netrápí a netíží, a není-li konen
všecko po chuti, že jen teba máchnout rukou, odfouknout co stojí

v cest, a zase vše že bude v poádku.
Naposled pišli ješt dva. Zeman a Konvalinka. Zeman byl malý

hošík s velikou, ryšavou hlavou a pihovitým obliejem. Byl velmi drá-

ždivý, popudlivý, pro malikost se rád roziloval a tu se mu sraávali,

že vždy poskakuje na svých tenounkých nožkách, aby spíš pesvdil svého

odprce. Byl to syn pastorv z Kutnohorska. Druhý, Konvalinka, lišil se

ode všech zde pítomných jednostrann vyvinutou literární vášnivostí.

Rokovalo-li se o politice, filosofovalo-li se o život, sedl jako pna.
Jakmile však zabhlo se k literatue, hned oi mu zasvítily, ruce po-

pohybovaly se v rychlých gestikulacích a hezounký hošík vrhal se za

každým slovem a málokdo obstál ped jeho trhací horekou, s jakou

nemilosrdn porážel cizí názory.

Ješt než byli všichni shromáždni, poal Jenda s Venoušem nalévat

aj do pipravených koflík. Slovák Mikyška, akoli tu dnes byl poprvé,
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hued se vzchopil a pisluhoval. Ale když sám pak poal pít, tu, sotva

srkl z koflíku, ošklíbl se kysele a s rozmarným úsmvem zvolal na Jendu

:

„Co rumu k tomu ani nedostáném? Takto aby stará baba pila. To
já chci rumu do ašky!"

Strhl se veselý smích. Nkolik hlas se ozvalo, tu že se pije bez

rumu, ponvadž rum je koalka a koalka že se nesluší.

„A sluší nebo nesluší," volal Mikyška, „ale dobré je to. No, co

není to dobré?"

Gymnasisté kuckali se smíchem a jeden z nich dodal si odvahy

a ekl, že je to opravdu dobré.

„Tož tedy rum chcem," vesele opakoval Slovák. „Kdo chce rum?"
I nezbývalo Jendovi než Venouše poslat pro rum. Pinesla jej Cílka

v pvodní slámou opletené láhvi.

Cílka patrn již v pedsíni zalíbila se Mikyškovi svou hezounkou
tváí, upomíuající víc na slenu než na služku. Ale Mikyška ml dobrý

zrak a již podle isounké, bílé zástrky s rozloženým ladíkem na prsou

poznal, koho má v Cíle vidti. A Cílka ve spolenosti se znala, v nija-

kých rozpacích nebyla mezi tolika mladými lidmi.

„Ej . . ." zaluskl prsty Slovák, „to su rád, že mi rum nese

taková dívica!"

Jeden z íilolog se zamrail a píkrý pohled upel na Mikyšku.

Ale ten se jen usmíval. „Mn ten rum, mn ten rum, to já su

takový pijan!" volal na Cílku. „Slovák za pití dá dušu. No, ba za ten

rum ji pece nedám, ale za vás," zažertoval chytaje Cílku za loket,

„dám ju hned, na tom míst zde. Nelíbím se vám?"
„O líbíte — !" odbývala smíchem Slováka Cílka.

„Braši, líbím se, slyšíte, líbím se. Tož teda — — —

"

Ale Jenda siln se ervenal a když Cílka Mikyškovi se vytrhla

a se smíchem odbhla, tu oba tilologové a dva z gymuasist shrnuli se

kolem Slováka, vytýkajíce, jakou tropí ostudu.

„Jaká ostuda?" bránil se Mikyška.

A v tom pišel Kaerovský a s ním Moravan Duška. Kaerovský
ml opocená skla svých brejlí i dýchaje na n a otíraje šátkem, ne-

všímal si, co se dje. Ale' Duška již ode dveí vida Mikyšku s láhví

rumu v ruce, rozchechtal se a postaviv se ped Slováka i makaje kože-

šinovou epici pod paždí, ptal se:

„Co to, Janko, robíš?"

„No, robím. Nalévám rumu do ašky."

„Ale takhle z tebe bude korala jako z tch vašich drotar," ekl
Duška, bera Slovákovi láhev z ruky.

„Ach, pej nám to. Zapíjíme našu bdu. Z bdy te jsem štípl jedno

dvisko. To bylo taky z bdy, Venco!"

A když Duškovi povdli, co se stalo, ten znovu se rozchechtal

a zvolal

:

„No, jsi mn to pkné kvítko, ty Janko!"

„Ne, já nejsu kvítko," volal Mikyška, „ale já su Slovák, pímý
lovk. Co v srdci, to na jazyku. A komu tedy se nelíbilo to dv-
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5isko?" obrátil se ke všem kolem. „A z vás ekue každý, komu se

nelíbila! Ale pokrytci jste a všichni byste rádi štípali —- ano, štípali."

„Janko!" napomínal Duška.

„No, však já se pamatuju ! A pro bych neštípl, když se mi dv-
isko líbilo?"

„Tak ml a pij
!"

„No, a ty si nalej taky rumu! Na mú dušu, bez rumu to nic není,

ale s rumem dobré je to ! A kdo si pece nalije? No, vy!" obrátil se

Mikyška k jednomu z gymnasist. „Na nose vám vidím, že máte chu.

Tedy jen do ašky !"

Gymnasista se zapálil, zasmál, ale když Slovák podal mu láhev,

rychle ji vzal a nalil do koflíku. Všichni ostatní však se zdrželi a gy-

mnasista, jakmile koflík vypil, již o rumu také nechtl slyšeti.

X.

„Ej," zvolal náhle Slovák, „nevím, kdyby z vás, braši, nkdo byl

o samot tu v pokoji s takovým dviskem — nevím, co by se i hor-

šího dlo!"

„Co by se dlo?" klidn ozval se Kaerovský.

„Co by se dlo?" smál se Mikyška plnými ústy. „Ani vy, Kae-
rovský, byste neobstál. Jen píležitost ! Pi nejmenším byste štípl.

"

Kaerovský oste pohledl na Slováka. Pak pokril jen rameny,

jakoby si myslil: „To je tedy tvá cesta!" V koutcích jeho úst tepetal

se hoký, ironický úsmv.
„Nekrte rameny, Kaerovský!" volal Mikyška. „Pravím: neobstáli

bychom všichni — neobstáli! Hlete, co povídá Tolstoj v Sonát. Pi-
neste," obrátil se k Jendovi, „pineste, prosím vás, Kreutzerovu Sonátu!"

A když Jenda vrátil se ze svého pokoje, ukázal Mikyška Kaerov-
skému, co Tolstoj míní.

„Vidíte," promluvil, otevíraje knihu, „tu stojí, tuto tte: ,Žeuy

upravily na sebe také ústroj, kterým psobí na smyslnost, že muž ne-

mže pokojn stýkat se se ženou. Jakmile se muž piblíží k žen, hned

upadá v její kouzlo a ztrácí rozum. I pedtím mi vždy bývalo nevolno,

trapno, když jsem vidl obleenou dámu v bálových šatech, ale te mi

je docela hrozn, já pímo vidím jakési nebezpeí pro lidi, jakousi

protizákonnost a chce se mi pivolat policajta, volat na ochranu proti

nebezpeí, požadovat, aby odstranili nebezpený pedmt. —•
— Já

pevn vím, že pijde as a hádám velmi brzy, že lidé to pochopí a

podiví se, jak mohla existovat spolenost, v které byly dopuštny takové,

spoleenskou spokojenost rušící skutky, jako ty, které vyzývají smj-sl-

nost ' To platí i pro vás, Kaerovský!" dokládal Mikyška.

„Možná," piznával Kaerovský, „ale jen potud, pokud takového

policajta nenosím v sob. Jakmile jsem si jej opatil, pak mi je lho-

stejno, a lidé chodí, jak chodí."

„Ej, to ne — ej to ne!" volal Mikyška. „Pro vás to platí také,

Kaerovský, pro nás všechny, braši! Podívejte, pán Ježíš odpustil Magda-
len. Vdl, že lovk je housenka. To se mi nejvíc líbí, že tak odpustil.
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Kdo pak by neml rád ženskou? Každý z nás už má vroubek na
svdomí."

Jenda se ervenal a vrtl hlavou. A Kaerovský se rozzlobil a ekl,
to že je poátek konce, když se tak pedpokládá. A jal se vykládat,

co on si myslí o mravnosti a že každý má znát svou cestu a ani na
krok se neuchýlit, „S tou Magdalenou se natropilo až píliš mnoho
neplech, kde kdo se schovává za Magdalenu. Ba, v prospchu lidí by
bylo, kdyby vbec neexistovala!" Zarazil se však ponkud a máchl rukou.

Mikyška pak zaplál v oblieji, vstal a zvolal pathetickým hlasem

:

„Braši, Magdalena že nemla existovat? Magdalena? Vždy je to

celé lidstvo — to jsme my všichni od stvoení svta až do konce jsme
to my, braši!"

„Až do konce?" drazn ekl Kaerovský. „To je trochu smle,
až píliš smle povdno."

„Ale rozvažte si, Kaerovský," zvolal Mikyška, víc a víc se roz-

iluje, „že vždycky a vždycky po zim dojde jaro a že zloeená pas
jsou ty jarní veery. Jen si rozvažte, jak se to jaro otvírá, jak to nebe
je takové nové a jiné, to slunce jiné, ten vzduch jiný • — všecko,

braši, takové nové a jiné. Dív kril se lovk jako slepice do sebe,

a te jako kováský mch dýše, slunce heje, nohy jen lítají, v prsou

se to vaí. Ne, housenka je lovk, holá housenka, braši! Kde kdo hrne

se na ulici, hází oima, — ba zloeená pas jsou ty jarní veery

!

Co já jsem se naproklínal, navzpomínal na venkov, na pole, lesy, jak se

tam žije istéji, jak se tam dýše volnji a jaká špína tady. Jaká dusnota

v tch ulicích, braši, a jakoby všude bylo plno jen samých rozechvných
lidských tl. A kdybych se etzy pikoval k posteli, nic plátno a nic

plátno. Housenka je lovk, ohavná housenka, Kaerovský!"

Všichni vele nyní hledli na Slováka a zdálo se, že s ním sou-

hlasí. I Kaerovský se zamyslil, ale náhle zavrtl hlavou a promluvil

:

„Opakuji, lovk nemusí být housenkou. A vy, Mikyško, neproklí-

nejte ani nechtjte, aby na každém rolui stálo pt policajt, piznejte

si však, že Magdalen bylo jen proto odpuštno, ponvadž inila upímné
pokání a ponvadž nevymlouvala se na jinou Magdalenu."

Slovák se zvedl, smutn se usmál, chtl mluvit. Ale hned sedl zase,

zaboil hlavu do dlaní a zadumal se. A teprve za okamžik pronesl

:

„Ba, pravdu máte Kaerovský. Nešastný je lovk v té špín. Žádné
místo z celé Sonáty mne tak nedojalo jako toto!" I vzav kuihu a položiv

prst na tiadvacátou stranu, etl: .,A pece v tom prvém padnutí bylo

cosi zvláštního, dojemného. Pamatuji se, že hned, ješt tam, nevyšedšímu

z jizby poalo mi být smutno, tak smutno, že se mi chtlo plakat.

Plakat, že jsem ztratil nevinnost, že jsem si na vždy pokazil pomr
k žen. Ano, pirozený pomr k žene byl pokažen na vky ..." Máchl
rukou, znovu smutn se usmál. „Bute šastný. Hrubý," obrátil so

k Jendovi. „Kdyby lovk dnes kartái se drhl, nesmyje již usazenou špínu."

A zase bylo ticho. Gymnasisté sedli jako zaezáni, zbožn vyslech-

nuvše, co bylo eeno. A .lendovy oi i)lály a ty oi již samy pravily,

že duše jeho je plna nadšení, zachovat si istotu a být mravným.
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XI.

Pak mluvilo se o ženské otázce a pešlo se k socialismu.

„Ej," vmísil se nyní Slovák Mikyška, již opt se rozveseluje,

„pravda, braši, pkné je to rokovat o sociální otázce, ale ješt lépe

sedt v takovém salon, na takových fauteillích, pít aj a mít dost

rumu k tomu."

Jenda se strašn zapálil, upadl do rozpak. Hned však se vzpamatoval

a smutn pronesl k Slovákovi

:

„Dobe jste ekl. Je to špatnost, žiju-li v bohatství. Ale já nená-

vidím bohatství, vy mne neznáte. Uvidíte, že jednou nebudu bohat, že

vzdám se bohatství."

„Xo, nechtl jsem aprehendovat," omlouval se Mikyška, „z úst mi to tak

vybšhlo. Ej, ale bohatství byste se pece nevzdal, jak pak to byste dokázal ?"

Jenda znovu se zapálil. „Vzdal — vzdal!" volal. „A dokážu.

Pesvdím vás, že dokážu. I z církve vystoupím, o tom vás také

pesvdím."
„Ty, Hrubý, skuten vystoupíš?" vzkiklo na ráz všech pt g.vmna-

sist a dva vyskoili se stolic.

„Vystoupím, uvidíte, že ano," sebevdom pronesl Jenda.

„A kdy — kdy?"

„Již nyní. K píští zpovdi už nepjdu. Nebudu již uzavírat kurai)ro-

missy se svým svdomím."
„Hrubý, opravdu?" volal Zeman, onen pihovatý student s velikou

ryšavou hlavou, který rád se roziloval. „Vy vystoupíte z církve? Vy-

stupte — vystupte! Jste-li v církvi, to znamená, že schvalujete inkvisici

a všecky ty nepravosti, A dáte píklad i jiným gymnasistm, píklad

úžasné, statenosti."

„A nebojíš se, že ti budou bránit vaši doma?" ptali se Jendy

všichni gymnasisté.

„Pro bych se bál a pro by mi bránili? Otec pece vbec nechává

mi volnou ruku. Je od vždy pítelem sebevychování."

„Ale mamiky" — pipomínal Slovák — „v takových vcech
nerady povolují."

„Co se matinky tkne," odvtil rychle Jenda, ponkud se zardívaje,

„doufám, že nebude odpírat. Má mne píliš ráda. Abych vám ji, Mikyško,

karakterisoval," pokraoval, opt se zardívaje, jakoby si nedvoval,
„to je tžko. Její povaha je složena ze samých kompromiss, v nichž

nesnadno se vyznati. Já ji sice již ásten zpreparoval, takže do jisté

míry dovede chápat^ o mi jde, a z lásky ochotn by povolila, jen kdyby

nebylo na druhé stran bázn, že to bude mít pro mne zlé následky.

Její láska rozedila se vbec te v samou báze o mou budoucnost, ale

pece doufám, že v dobrot podaí se mi ji* pekonat."

V tu dobu vrátila sft rodina stavitelova z divadla. Bylo slyšet kroky

i hovor. Jenda na okamžik odbhl, avšak hned opt se objevil a nutil,

aby se jen dále sedlo. „Vyrušovat nás nikdo nebude.!"

„Vy tete Comtea?" ptal se Kaerovský, nalézaje na stolku mezi

knihami eský peklad. •
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„Do Gorntea jsem se dal," ochotn odvtil Jenda. „A rád bych také

Spencera. Ale Spencerovi, vite, Kaerovský, bych asi ješt nerozuml?"
Rozpedla se potom literární debata. A té zvlášt súastnil se

Konvalinka. Bhal po salon, strkal do každého rukama, nemohl strpt,

aby kdo jiný mluvil. Skákal do ei a pekikoval. Byl pítelem nejno-

vjších a nejdivoejších smr a do krvavá zervenal a s ela i vlas

pot se mu inul.

Pak mluvilo se ješt sem a tam, až konené poali se dívat jeden

na druhého a navzájem se smlouvat, že je as k odchodu. Jenda sice

zdržoval, avšak bylo již po jedenácté i neposlechli a zvedli se. Venouš

opt rozeve] dvée a po pánovsku se uklánl, když vycházeli do ped-
sín. Šli tiše a oblékali se.

„No, dvisko te už v postýlce!" prohodil bode Mikyška. „A dobe
jsme se pomli, dkujeme Vám, Hrubý, já hlavn za ten rum. Výtený
rum. A zákusky také znamenité ! Podruhé dondu zas. Ale bohatstva se

do té doby nevzdávejte ! Pak by nebyl aj ani rum ani zákusky!"

Jenda se usmál, ale pece líto mu bylo, že Mikyška všecko bére

na lehkou váhu, „Ne, vy mne neznáte!" vyhrkl ze sebe se zápalem,

proniknutým bolestí.

„A co že vás neznám?" chvatn promluvil Mik}'ška. „Ej, jak bych

neznal ! Ale vy si myslíte, co su za bídáka a mizeru. A já zatím pec
jen nejsu takový mizera. I já vím, eho lidé potebují."

„eho, Janko, potebují?" ozval se za zády Duška, vtlauje si kože-

šinovou epici hluboko na uši. „eho potebují?" optoval, dívaje se

usmvavýma oima.
„Lásky, Venco, potebují!" pevn ekl Slovák. „Ani takoví mizerové,"

rozohnil se, „jako já, netouží jen po ženském tle. I když jé jaro,

i když se plaším za suknmi ... ó sotva se dotknu, už vím, že to není

to pravé, ale že nco jiného mnou lomcuje. A proto i kdybych se etézi

pikoval — ne, Venco, nejsu tak holý mizera. Ale touha muou
lomcuje a étherickou bytost bych chtl milovat, cele se jí vyjevit

a okázat. A jak se dotknu špíny, už vím, že vlastn jsem chtl ku

hvzdám a hvzd nenašel. Venco, v takovém okamžiku i mamika by

mn staily — ano staily, abych mohl položit hlavu do jejích rukou

a íci, co su za bídáka."

„Kaerovský — Kaerovský," volal Duška, „poj sem, Mikyška
dlá pokání, chce být Magdalenou."

„E — nerouhej se!" utrhl se vážn Mikyška. „Hích se spáse

stiiulno. Hích — hích — — co je to hích? Do híchu vlezeš, ani

se nenadješ. Ale init pokání, chceš-li co vdt, být Magdalenou
oj to je, brachu, kruté! Vy, Hrubý," obrátil se k Jendovi, „držte se

hvzd, víte-li o hvzdách, a bute šastný !

" -.

Jenda vdn pozel na Slováka. Na Blaženku vzpomnl v tó chvilce.

Bylo mu sladko a volno, jakoby kídla dostával.

Zatím již octli se pod schodištm, kde ekal domovník, vyšedší

otevít, jakmile zaslechl hluk hovoících hlas. Nastalo loueni. Všichni

tiskli Jendovi ruku, gymnasisté o pekot kieli „na zdar. Hrubý!"
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a Mikyška ješt ua rozlouenou s úsmvem pipomíual: „Bohatstva se

tedy nevzdávejte !

"

Razevenými dvemi zavál do chodby vzduch, prosycený noním
mrazem, a celá tlupa mladých lidí vyhrnula se ua ulici. Jenda naposled

kývl rukou a tesa se zimou rychle spchal nahoru.

XII.

V salon, do kterého se vrátil, zastihl ješt Venouše a pak i Otylku.

Ta vykavši odchodu student, pibhla v noní suknice, peptat se na

prbh veera. Byla rozzívaná, prohledla dostavující se dímotou. Usadila

se do fauteuillu s ržovýma nožkama v pantoflíkách, staženýma pod

sukýnkou, a vyhlížela ke dveím.

Sotva však Jenda vstoupil, hned živé vyskoila, volajíc:

„Jendo, prý jste zde mli Slováka. A takový prý hezký, veselý lovk !"

Jenda úkosem pozel na Venouše. Okamžit však vzpomnl na Cílku,

vzkypla v nm zlost uraženého lovka. Zamrail se a pohrdliv pro-

tahuje jednotlivá slova, odvtil:

„Mluv také jednou o lidech, kteí mají nco v sob a nejen

na sob!"
„A on neml?"
„Ml — neml, to je vedlejší vc. Ale práv to t karakterisuje,

že pedevším se ptáš po veselém a hezkém lovku."
Otylka povzdechla. Rychle však vpravila se do jiné nálady. Za-

mžiknuvši chyte oima a ukázavši i cípek svého jazýku, otázala se

sladkým, potmšilým hlasem

:

„Hádej, s kým jsem v divadle mluvila?"

Jenda vycítil Otylinu finessu a hrozn se zamrail.

„Otylo, ty jsi nesnesitelná!" vybuchl. Rozžehl svíku, uhasil svtla

na lustru, posvítil Otylce a pak sám s Venoušem odebral se do svého

pokoje.

S neklidem se odstrojoval a ulehal. Nebylo ta u nho nic vzácného,

denn se tak stávalo, že ped spánkem ua své posteli dlouho ueusínal,

obraceje se se strany na stranu. Ale po takovém veeru, prožilém

s druhy, hlava jeho tím víc bývala plna vzrušení. O tom, co se mluvilo,

pemítal, o nových ideích i o svých myšlénkách, dál rozvíjených z tch,

které pejal od jiných. A, dosud všecko to bývalo krásné, radostné,

uevysilovalo duše. Nepoznal ješt muk, plynoucích z vnitních i vnjších

rozpor. A akoli také se trápíval, mívalo i trápení jeho nádech radosti,

ba cele proniknuto bylo onou mladistvou silou veliké nadje a nadšení,

záícího mu z oí. Jemu nepihodilo se ješt nic podobného jako mnohým
lidem: svt vysnný, ideální nesrazil se ješt v jeho srdci se skuteností.

On prost a snadno skutenost odvrhoval, jsa pln sebedvry. Byla to

zlatá, krásná doba, mnoho jarého, slunného štstí usmívalo se tu na

Jendu. Nesníval sice o osobním svém štstí, ale práv v tom spoívala

všecka krása, že chtl upímn štstí jiných, že ideály, kterých se

chytil, byly ist neosobní a všelidské. Co tu bylo lásky, síly pesvdení
a víry — víry! Ani ten svt zvrácený a špatností prosycený láskou
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a vírou jeho neotásl. Kritisoval, neumje však ješt analysovat,

s hrozným opovržením jen máchl nad vším zlem rukou, jsa pesvden,
že pomine. Vždy on — on má teprve své slovo íci svtu, vždy teprve

on, Jenda Hrubých, má pijít a žít pro vznešené ideály. A až pijde,

až své první slovo vykne — — — ó až pijde . . .

!

A tak to bylo i dnes krásno, když rozlouiv se s druhy, ulehl

nyní, dal ruce pod hlavu a ze široka rozevenýma oima díval se

k temnému stropu. Tam celý onen jiný a slavný svt v ržových barvách

se mu obrazil, ráj dobra a dokonalosti. Pemítal o tom, co se mluvilo,

jak se mluvilo, pemítal o všech hlubokých, lidských otázkách, jež mly
se teprve rozešit. Pak náhle odhrnul peinu, nazvedl hlavu, podepel
ji o ruku, do póla posadil se na lžku. „Ne — Mikyška se pesvdí,
Mikyška nesmí podceovat!" ekl si v duchu a posadil se docela. Založil

ruce, svsil hlavu, upen hledl na cípek peiny a stále si opakoval,

že Mikyška se pesvdí. A oi mu plály, tváe hoely a nejradji hned,

hned — ješt té chvíle — — ó kdyby mohl dokázat! A teba jen

uitelem být, ale jakým uitelem !
— — — anebo jako ten knz,

o nmž se doetl, jako ten knz jít do továrny mezi dlníky a pracovat

u stroje. „O Mikyška se pesvdí a všichni se pesvdí! O jak protivné

je to bohatství, a k emu je to bohatství? K emu koár, k emu
lustry, k emu nesmyslná nádhera? Tolstoj žije také chud — — —
Tolstoj zekl se všeho, pro bych já nemel, pro bych já neml?"

A snil, snil a bylo mu dojemn sladko, byl šasten v pedtuše píští

obtavosti. Milý, melancholický písvit naplnil jeho duši a obma rukama
zastel si rozpálenou tvá. Nad hlavou pelévaly se mu vlny ticha a

temna, noc chvátala ku pedu. A když spustil ruce a opt široce

rozevenýma oima zadíval se ke stropu, jakoby tajemné, neznámé

a hluboce vážné hlasy mluvily k nmu v tom tichu. A mezi tmi hlasy

ozval se náhle jeden takový milý, takový drahý a taková vznícená oka
v temnu zazáila. Tu Jenda ulehl, zasmál se šastn a celý se zakryl

peinou. • „Vždy já, Mikyško, již mám svou etherickou bytost, vždy já

mám svou hvzdu. Blaženko, Blaženko!" šeptal na lžku. I znovu nyní

snil o ideálu chudoby, ale pi všech tch snech, v nových obmnách
rozvíjených, provázela jej také již Blaženka. A s Blaženkou, zdálo se

mu, že by byl hotov i na ves jít a uit prostou mládež anebo nkam
do samoty k lesu a obdlávat pole anebo s Blaženkou putovat po

vlastech, hlásat lásku a dobro a vštpovat víru v i)íští, lepší svt.

„Blaženko, pokejte, až petete Kreutzerovu Sonátu, pak teprve celé

obzory se vám otevrou, pak teprve budeme mít o em rozprávt." Vidl
ji ped sebou v prostých šatekách, chápavou — takovou chápavou.

I zdálo se mu, že ji bére za malou ruku a že je to tak pirozené, když

se mají rádi.. „Blaženko, vždy Mikyška to ekl a já to uznávám. Vy

budete, vy jste již mou etherickou bytostí."
*

Štstím pivel oi a zjev Blaženiu nemizel. Potom již sebou ue-

l)ohnul. Oi zstaly zaveny a k pravidelnému oddechování, dávno

ozývajícímu se z lžka Venoušova, pidružilo se tiché, šastné, praviilelné

oddechování Jendovo.
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XIII.

Vskutku Jenda mínil to s vystoupením i: církve do opravdy. Již

delší dobu zabýval se takovým úmyslem, ale až nyní, co se prozradil

a co se zamiloval do Blaženky, rozhodoval u sebe, že stj co stj zámr
svj v dob nejkratší provede.

Le když blížil se den zpovdi, které nemínil se již stiastniti, tu

leckdy se pistihoval v pochybách a na vahách, má-li i nemá-li. Byl to

pec jen odvážný krok, vzepíti se ve škole i doma, dáti se do boje

s pedsudky a hluboce vkotvenými názory. Nejednou tázával se i v nitru,

není-li lépe dále uvažovati, není-li lépe úmysl odložiti.

Poprvé, ponvadž stál ped vlastním a nevšedním inem, nemuil

se jeu povrchním trápením. Ovšem i te dtská hravost pronikala jeho

myšlénkami — ale ml se odhodlati, nechtl se zahanbiti a to tížilo.

A pece zvláš v této dob byl i šasten a plný nadšeni. Miloval Blaženku

a sladká vzpomínka na její láskyplné oi vždycky jej spasila, a bylo

i nejkrutji.

Konen nastal rozhodný okamžik. Mlo se jíti k zpovdi. Již zítra

mlo se jíti. Tžko bylo Jendovi, jako zabitý se svšenou hlavou vrátil

se v poledne ze školy. V uších mu znlo, do duše bodalo : „Nuže, Hrubý,

kdy ekneš tídnímu, kdy ekneš katechetovi, že nepjdeš k zpovdi?"

„Zítra se pesvdíte, jak eknu a jak nepjdu," sebevdom a po-

dráždn odpovídal spolužákm.

Ale hned venku, sotva osaml, sebevdomí kleslo a trápily jej

pochyby. „O, jaká hrozná baba jsem!" vinil se cestou k domovu. „Již

dnes jsem ml íci, již dávno ! Ale dnes doma se to musí rozhodnout

a zítra rozhodne se ve tíd. Všichni se pesvdí!"
Byla steda, odpldne nemli školu. A toho odpldne poprvé ml

potají schzku s Blaženkou. Umluvili se, že sejdou se na tiché stezce

pi Vltav pod Letnou. Jist šastn bylo to voleno, nebo Jendovi zdálo

se, že by si zoufal dnes, kdyby nebylo té schzky, na niž se tšil.

Jakoby z oistce do ráje vstupoval, tak okíval pi myšlénce na tichou,

osamlou stezku, kde beze svdk oba si porozpráví. „O Blaženka jist

mne potší a pomže!"
Již o tetí hodin se chystal. Uzavev se ped odchodem v pokoji,

dlouho zabýval se svým zevnjškem. Pes všecky vnitní rozpory

pamatoval obléci istý límeek a starou kravatu zamnit za novjší. Otel

i botky, pak oblekl zimník s nejmodernjším prevskem, nízký klobouk

narazil na hlavu a dkladn prohledl se v zrcadle.

„Je to vlastn nesmysl," ekl si mrzut, „že dbám o takové vci —
a neml bych to init, ale — — —

"

Rychle chvátal. Ml sice ješt mnoho asu, ale nedokavost se ho

zmocnila a pál si, býti již na míst, proletti Prahou. Nevšímav hledl

kolem. Cizost, nepítomnost ducha, zahloubenost vjzírala z jeho tkajících

oí. Díval se a pece vrážel do lidí, vyrojivších se do ulic na slunce.

I vsedl na Josefském námstí na tramwaj a dal se odvézti Elišinou

tídou pes Vltavu.

Na stezce pod Letnou bylo pusto. Jediného starého pána spatil,



Za pravdou. 237

jdoucího jako uatažeuý stroj, majícího peliv ovinutý šátek kol krku,

rukavice na rukou a vedoucího malého psíka na provázku.

Jenda vyhnul se pánovi, rozbhl se po stezce, dívaje se ped sebe.

Dost daleko tak došel, aniž kde spatil Blaženky. Rychle zase se vracel,

jsa upokojen a jist. „Ne, tam není," pravil si „a te mohu klidn zde

u mostu ekati."

Blaženka pišla za krátko. Mla líce rozpáleny, rychle dýchala.

Šla plaše, zmaten, jaksi opatrn, jakoby ji nkdo stihal. Vskutku asto

se ohlížela. Ale sotva spatila Jendu, plaché, lekavé oi její zazáily

radostí a pestávši se již ohlížet, nadšen pospíšila. Jen stopy krásného,

nevinného zmatku pokrývaly milou její tvá, když se setkali. Oba byli

šastni, podávajíce si ruce.

Ubírali se pšinou podél eky. Stromy byly bezlisté a Vltava,

nejsouc již zamrzlá, šumla, plna svtla i stínu. A za její plynoucí,

ocelov šedou hladinou koupala se Praha v slunci se všemi svými vžemi
a záícími kupolemi.

Ale jich nezajímala. Dívali se na sebe, krev stoupala jim do lící.

„Blaženko, jako spásu jsem vás ekal!" Jenda opakoval nkolikrát.

„Víte, mn je dnes smutno!" Nicmén, a nutil se do vážného vzezení,

oi jeho záily vzrušením a usmívavým štstím.

Ale již chystal se vyprávt a vyznat, co všecko jej trápí a muí.
Le náhle všiml si knihy v ruce Blaženin. „Jakou to knihu nesete?"

zeptal se, maje njaké tušení.

Blaženka se zarazila a zapálila. „Vaši knihu Kreutzerovu

sonátu !

" zašeptla sotva slyšiteln. A byla zmatena.

„Vy mi ji nesete?" s údivem ekl Jenda. „Vždy pece jsem ji

nechtl jen pjit ..."

Blaženka vrtla hlavou. Vypadala pojednou velmi sklíen. Rozvinuvši

knihu z novin, podávala ji chvatn Jendovi, jakoby ji v ruce pálila.

„Blaženko !"

Ale Blaženka stále knihu podávala a nemohla vzhlednouti.

„Blaženko, pro?"
„Ach, to já jsem si nepedstavovala — !" teskliv vydechla

Blaženka.

Jenda se zarazil. Ale pak pochopil, usmál se lehounce. „To na

poprvé," ekl vlídn a laskav. „Až pozdji vniknete hloub."

Blaženka neodpovdla, její jasné, milé oi se zakalily. „Ach radji

ne, ne nikdy — — ne, neml jste mi — —

"

(Pokraováni.)

16
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Ve velké dob.
Román od Serv. Hellera.

(Pokraováni.)

m.

ásledujícího dne, sotva že den se rozbeskl, o 4. hodin
nastal velký, hromadný postup Boninova pruského

armádního sboru pes hranici. Plným, nepetržitým

proudem valilo se vojsko všeho druhu, pchota, jízda,

dlostelectvo a vozatajstvo skrze KSnigshan a dále

táhlým, velkolepým trutnovským prsmykem. Odmené,
dunivé kroky pchoty mísily se s veštivou hudbou

pikol a ploských bubínk, dusot koských kopyt dusil pronikavý tepot

signálových trub a inivé rachocení dlových i trainových voz pehlu-

šovalo hímavou hudbu kapel.

Pší vojsko postupovalo lehce, tu a tam zpívajíc, aby vážnost

djinné chvíle na mysl mu nedoléhala, kavalerie však klusala vážn a

tiše, v sedlech nehybná. Ten dusot, dupot, to pískání, veštní a víení,

to tepotání a táhlé pní trub, to inení dl a rachocení furgón, to

zpívání a jásavé hímání hudby, vííce chladným ranním vzduchem tu

stídav tu zárove, inily na diváka dojem omamující, opojný.

Však nebylo tch divák mnoho. Jenom tu a tam staec njaký,

jemuž se nechtlo na útk a kterýž nemaje spaní, hudbou a hlomozem

vyhlušen, za rohem své bývalé chalupy ranní dýmku pálil, nebo scvrklá

babka, vystrkujíc bojácn hlavu ze pivených dveí, jakoby strach mla,
že pijdou ti cizí vojáci, aby ji rozsekali. Nkolik ps, kteí pi starých

zstali, vybhlo ped vrata, ale žádný netroufal si štkat ; všichni stáli

s hluboce zataženými ohony a napjatými krky, patrn plni udivení a na

rychlý útk pipraveni.

Ped velkou, renaisanní budovou „pohraniní vinárny" stálo nkolik

lidí, ekajících, bude-li porueno, aby se dstojníkm nebo vojákm po-

dávalo víno, a na devném balkón sousedního zájezdního hostince

objevila se, v pláš zakuklena, slena Diana. Bylo svží, chladné jitro a

slen dlalo se pi tom již opravdu váleném lomozu jaksi mrazivo.

„Hranice je pekroena," pravila si teskn, „každou chvíli mže zaíti

palba dl a pušek, každým okamžikem mže se rozpoutati krutý boj,

vedle nás, kolem nás! Hu!"
Slena vidla, od Trutnova pijíždjíc, v Dobrném, ve Zlaté Olešnici

a v Bernarticích, malebných to horských vesnicích trutnovského prsmyku,

rakouské vojsko, pedpokládala, že v lesnatých pásmech hor a kopc,

mezi nimiž vysoce romantický prsmyk se vine, jiné vojsko s dly ukryto

jest a považovala za jisté, že na tchto místech picházející pruské vojsko

vražednou palbou bude uvítáno. Ona slyšela opt a opt, v Praze i v po-
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hraniném území, že budou v krkonošských nebo lužických prsmycích
Prusové jako v obrovských kamenných pastích lapáni a hubeni a její

tkavá mysl oekávala pevn, že divokrásná romantika prsmyku, u jehož

brány její doasné sídlo bylo, oživena a sesílena bude živou romantikou

stelby, dýmu, ohne a krve.

Do takovýchto myšlenek zabrána naslouchala se strachem, kdy první

dlová rána zahoukue. Ale prapor za praporem, škadrona za škadronou,

batterie za batterií, pluk za plukem, brigáda za brigádou mizely zvolna

v rozkošném ln prsmyku a rány se neozývaly.

„To rakouské vojsko ustupuje k Trutnovu," hádala slena a mla
pravdu. Pední pohranin hlídky od pluku Windischgraetzových dragon
ustupovaly od 5. hodiny krok za krokem ped nepátelskými adami.
Pt et rakouských dragoun stálo u Zlaté Olešnice až do píchodu
pruské pední hlídky. Poruík hrab Hoyoš vrhl se s jednou etou na

ni, ale utrpl palbou jehlovek znané ztráty; na to ustoupili dragouni

zvolna až do Trutnova. Od Olešnice do Konigshanu je však už tak daleko,

že slena Diana palbu nepatrného oddílu pchoty slyšeti nemohla. Dlo
se vbec nikde žádné neozvalo. A takž minulo jí v teskném ekání a

tichu tém celé dopoledne.

Rakouské vojsko ustupovalo stále až za Trutnov, tak že Prusové

o 10. hodin zcela voln Trutnov obsadili, což arci v Konigshanu nikdo

vdti nemohl.

Teprv k 11. hodin ozvalo se tam jako od Trutnova houkání del

a Diana seznala z toho, že u Trutnova velký boj se rozpoutal. To byla

kanonáda rakouského dlostelectva od Nového Rokytníku, metající gra-

náty do pruské jízdy, jež byla západním východem z Trutnova vyjela

a zde ihned s Windischgraetzovými dragouny se srazila. To byl zaátek
velkýcli eží trutnovských. Houkání dl celé odpldne neustalo.

Diana ztrávila tu dobu v ustaviném rozilení pod širým nebem.

Jako jiní lidé, spouštla se i ona do trávy a kladla ucho na zem, aby

houkání dl jasnji slyšela. Stále vyhledala také do dáli, neobjeví-li se

nkde kus bitevního obrazu, ale ani jejími výtenými skly nebylo nic

vidt, než do výše vystoupivší obláky zídlého modrého dýmu nad místy,

kde rakouské a pruské batterie pracovaly.

Soumrak spouštl se zvolna nad krajem, mezi horami zaala se roz-

kládati tma, ale dla tam u Trutnova stále ješt, a už volnji houkala.

Teprv o pl desáté houkání dl pestalo a Diana odebrala se s lehím
srdcem do svého i)íbytku. Ale sotva že byla poveeela, nastal venku
nový nepokoj. Tžké rhytmické kroky dav opt pdou otásaly, ale

dupot jejicl) neznl už tak zvonivé, jako asn ráno, a nešel už také

pesn do tempa; bylo to tžké, jako líné nebo znavené dupání, pro-

vázené podezelým šumem neveselých hlas, jakoby se to tichý repot

mísil se vzdechy a klením. Také povely dstojníkv bylo slyšet, ale to

nebyla již ízná, úsená hesla, to bylo velení smíšené, asto pouhé za-

kikování, hubování i pobízení, chvilkami podobné komandu pi velikých

honech nebo lovech na velkých rybnících. Mezi tím ozývalo se i prosto

hulákání, lioukání, práskání bi, inení i)edjíždjícíoli voz, zlostné,

jako zoufalé eiitání valach, trhané, zmatené troubení, i)iskání a hvízdání,

IG*
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frkání jezdeckých koní, nepravidelný dusot koských kopyt, skípní
zadrhnutých kol . , .

Diana vybhla na devný pavlán a spatila chvatný, nezízený ústup

téhož nádherného vojska, jež minulého rána vesele a hrd na eskou
pdu vcházelo. Jaký to zmnný obraz ! Lid zaprášený, zaazený, zbro-

cený, obleky zmakané, zablácené, namnoze krví potísnné nebo roze-

drané, kon tu schlíplí, tam neklidem se plašící, všude plní špíny, zbodaní

od ostruh, namnoze zkrvá*ceuí, u emen a na kostech odení. Všechno,

lid i kostvo, bylo strašn znaveno, na pohled docela vysíleno. A pec
valilo se vše dosti rychle ku pedu, a nevrle, nepoádn a tžce.

Slen Dian bylo záhy jasno, že Boninv sbor utrpl bolestnou

porážku a že, obávaje se drazného stíhání, za hranici se vrací, aby se

znovu spoádal a sesílil.

Velitel sboru, generál pchoty Bonin, chtl sice, aby lid jeho ustoupil

jenom až ke Zlaté Olešnici ili Olešné a tam aby penocoval. Avšak
armádní sbor jeho byl tak deranžován, rozpoután a do nepoádku uveden^

že jednotlivé jeho oddíly a ásti, nemajíce nebo nedbajíce rozkaz v noní
temnot dále a dále prchaly, dále v nesmírné únav pes ob sedla vy-

sokého horstva ke Kónigshanu a Schoenbergu.

U pohraniní vinárny i zájezdního hostince, kde slena Diana bydlela,

stáli hostinští se svým lidem, se svítilnami, pochodnmi a hoícími louemi,

ped domy a podávali k smrti zranným o posilu prosícím vojínm víno,

pivo, koalku, vodu, chléb a co kde bylo. Vojíni pijímali vše s nesmírnou

vdností, dychtiv a hltav, a spchali klátivým krokem dále.

V jednom z posledních oddíl poznala Diana pi svtle pochodn
setníka Nordmanna, kterýž byl — nikoli z ady, nýbrž — z chumáe
vyjel, aby hlt njakého nápoje u zájezdního hostince si vyžádal.

Nordmann podíval se bezdky vzhru a spativ Dianu dvorné

salutoval. Slena vidouc jej hladová a žíznivá, vskoila rychle do své

komnaty, zabalila rychle do hedvábného papíru peené kue, pibrala

k nmu láhev erveného vína a ploskou lázeskou sklenici a sbhla

kvapn dol. Nordmann dopíjel sklenici zkaleného piva, již mu byli

vojáci z respektu penechali.

„Pane setníku," pravila nikoli bez citu Diana, „zde pijmete malé

posilnní."

„Tisíceré díky! sleiio!" odpovdl dojat setník, pojedl rychle kus

kuete, zastril ostatek do kapsy a vypiv sklenku vína pravil srden

:

„Jaká jste to k nepíteli, sleno, milosrdná Samaritánka!"

„Však jsem vaší dlužnicí, pane setníku," odvtila slena. „Ostatn,,

kdybych jí ani nebyla, žíznivého napojiti a hladového nasytiti je kesan-
skou povinností. Však nechme toho! Pane setníku: vaše tušení se nespl-

nilo! Považoval jste za dobré znamení, že jsem byla první osobou, již

jste na eské pd spatil a zatím — moc dobe se vám asi nedailo,

jak vidím!"

„Smjte se nám, sleno, smjte!" odpovdl co možná vesele setník.

„Nám se verejšek nepodail, ale jak je u ostatních armád, nemohu
vdt. Nevzdávám se nadje a proto neodvolávám své vštby: považuju

dosud setkání s vámi za dobré znamení. Jeden den, jedna srážka válku
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nedlá, sleno! Krom toho, kdož ví, co nám tato válka pinese! Te
ale musím dále za svým lidem. Náš lid se, sleno, splašil — za hranici

nazpt utíkat je zbyteno, ale když už ty první massy dom se ženou,

my na konci zstat nesmíme. Na mne a mém oddílu vidíte, sleno, po-

tvrzené íkadlo: „A první posledními budou". První jsme byli v Trut-

nov a poslední jsme z nho vyšli. Ostatn štstí jsme pece mli: v tom

táhlém prsmyku mohli nás vaši lapit, postílet a pochytat do jediného.

A te s Bohem, sleno! Snad se ješt nkdy uvidíme, a když neuvi-

díme: vzpomete si nkdy na nepítele, který vám žehná!"

„S Bohem, pane setníku!" zvolala patrn dojata slena. „Bute
zdráv a chrate se! Peji vám ze srdce, abyste se zdráv do vlasti

navrátil !

"

Setník podav Dian ruku vyšvihl se na kon a zmizel ve tmách noci.

Ke druhé hodin s plnoci dorazily oddíly rozházeného Boninova

armádního sboru, po tyiadvacítihodinné tém nepetržité námaze a ve

svrchovan zbdovaném stavu k Libovu a SchSnbergu.

Slena Diana seznavši z ústupu Boninova sboru a z ei setníka

Nordmanna, že Trutnov je zase v rukou rakouského vojska, umínila si,

že hned ráno tam se pesídlí. Zbytek noci ztrávila klidn, pohížena

v tvrý, zdravý spánek.

Probudivši se ráno, ano slunce již nad hory bylo vystoupilo, pra-

vila své staré komorné:

„Signoro, pojedeme pry!"
„I zapla pán Bh, sleno!" zvolala radostn komorná. „To máte

šastnou myšlenku. Už jsme toho vidli dost! .... To je nepokoj! Svatá

panno Voršilo, ten rámus, to troubení, ten kik! .... Tu vojnu sám ert
si vymyslil .... Není-li to hrozné podívání na ten mladý lid! ... .

Vera, to se jim to šlo pi muzice, ale potom! Ach, ach, bda! ....
To stílení, to bhání .... A jak to tu v noci hnalo nazpt dom! ....
Ano, ano, milá sleno, s naším vojskem nejsou žádné žerty .... Mj
nebožtík byl také u vojanských, ale ten to chudák nechytil .... On byl

.srdnatý jako lev, ale co naplat! Tam v Itálii to bylo, ped sedmi lety;

u Magenty bojoval a u Solferina, ale naši dostali tam i tam. Ti Fran-

couzi jim nasekali! Povídal mj nebožtík muž — on byl šikovatelem —
že po Solferin všechna pchota mla prostílené tornistry. To byl útk,
svatá panno Kristýno! .... Tak on vám mj nebožtík vždycky vypra-

voval — to víte, mn ne, ale když se tak u nás jeho známí sešli —
že to byla strašná vojna. Vojáci museli mít všichni erné kníry a proto

si je mazali leštidlem na boty, a kradlo se, o .jerm, jerm! Mému muži

sežraly jednou myši pt set pytl ovsa! To byla pašácká vojna! Ale te
už je docela jinak. Já jsem tla v „Pražském Denníku", že takovou

armádu Rakousko ješt nikdy nemlo a ty Prušáky že vytlueme
epicemi . . .

."

„Ale signoro!" napomínala vesele Diana, „vy jste se mi tu roz-

povídala jako na kazateln a musíme skládat vci!"
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„Ach odpuste, sleno, odpuste!" omlouvala se komorná. „Když já

tak zanu vzpomínat, nevím, kde bych pestala .... Jste vy moudrá
dáma! Už jsme tak leccos uvidly a spolu peslechly, te pkn zase

nkam za vítr! Tak kam pojedeme? Do Vídn nebo do Pešti?"

„Tak daleko ne, staroušku!" zvolala rozmarn Diana a zasmála se.

„Jenom zatím do Trutnova, podívat se, jak to tam vypadá. Tak sklá-

dejte zatím vcí, já sejdu dol a dám zapáhnout. Je šest hodin."

„Do Trutnova!" zdsila se komorná. „To je zrovna jako do mra-

veního hnízda! Tam to asi vypadá! A což jestli tam Prusové [zase

pijdou? Po válce ješt, sleno, není! Já jsem tla v jednom starém

kalendái, že tu Prušáci ped pl druhým stem let celých sedm let

s našimi válili, a nyní to vera teprv zaalo. Sleno, sleinko zlatá,

jeme aspo do Prahy, tam to tak brzy nedojde! .... Nevydávejte se

v nebezpeenství! .... Takové krásné tlo, považte si, jaká by ho byla

škoda, kdyby ho njaký granát roztrhal! Sette se, když ne k vli sob,
tak aspo k vli mužským ; však víte, jak se každému v oích rozsvítí,

když vás spatí, jak se každý zrovna vyjeven na vás dívá a za vámi

ohlíží, jak se každý jako kocour proplitá, jenom aby se vás mohl do-

tknout? A vy byste se chtla nechat zastelit nebo rozsekat? .... Vy
myslíte : ženská — ženská ! Ženské se nic nestane ! . . . . Tak, tak ! Ona
se kule každá nejspíš s poklonou uhne, to se ví! A potom, prosím vás:

ve vojn jsou vojáci na ženské jako erti ; mj nebožtík o tom vypra-

voval celé kroniky. Ne snad že by je tloukli, ale samou láskou by je

roztrhali . . .
."

„Tak už je dobe, signoio!" velela trochu nevrle slena Diana.

„Te víme všechno a pojedeme. A je všechno složeno, než koí za-

pahne !

" Komorná vzdychla si hlasit a pravila smutn skládajíc vci
do tlumoku

:

„Jak chcete, sleno! Dej pán Bh, aby vás to nemrzelo!"

O sedmé hodin vyjela slena z Konigshanu a v devt stanul její

koár v Trutnov na námstí, ped loubím hostince „u bílého kon".
Trutnov je bohaté msto tovární, hlavní tržišt na lnnou pízi nejen

v Rakousku, nýbrž také pro severní Nmecko : Rozkládá se malebn ve

smavé, líbeznými vrchy obstoupené kotlin, kteráž se na sever ped
mstem do šíe a délky vesele prostírá. Vzadu uzavírá obzor Snžka se

svou družinou vrch a hbet .... Vzezení msta je starobylé, ale

veselé. Ulice jsou isté, úpravné, v dokonalém poádku držené. Parádní

ástí Trutnova jest velké námstí, kteréž má hrdé, patricijské vzezení

stedovkých rynk. Nkteré domy jsou prastaré a ty, jež v nové dob
pestaveny aneb od základ nov vyvedeny byly, jsou zbudovány ve slohu

pvodním i s loubím, kteréž je nejkrásnjší ozdobou starožitných námstí.

Jaký to byl dne 28. ervna ráno život na trutnovském námstí :

vojska jako much, pchoty i jízdy a pod loubím kolem námstí jako

když nabije lidu. U kašny uprosted námstí napájeli jezdci svoje ko-
stvo, sami pak podávali si vesele konvice, džbánky a sklenice, jež lidé

z hostinc jim pinášeli. Vzduch vlnil se hlaholem veselých hlas, eh-
táním koní a obasným bubnováním nebo troubením.

Ale pojednou zaal se lid, jako na povel, rozcházet a hrnul se
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z msta. „Kam se to valí teu lid?" otázala se slena Diana, kteráž byla

dostala „panský" pokoj v prvním poschodí, s pímou vyhlídkou na Snžku,
poklizející pokojné.

„Vozy jedou pro ranné na bojišt a lid se jde dívat," odvtilo dve.
„To musíme s nimi!" zvolala pevn Diana a donutila komornou, aby

se rychle oblékla a s ní za msto, na bojišt pospíšila.

Trutnov prostírá se na jižní ili pravé stran eky Úpy dílem na

štíhlém údolí, kdež se nalézají Hoejší a Dolejší pedmstí, hlavním pak
dílem na spodním sklonku výšin, jež jižním smrem vzhru stoupají.

Pímo nad mstem vypíná se z okraje vysoiny zvláštní, neveliká hora

s kaplí ili kostelíkem sv. Jana, kteráž se nyní nazývá horou kapiovou,

Kapellenberg.

Kapellenberg je lesem porostlý, tichý, plný posvátného klidu. Kostelík

je kolkolem lesními stromy obrostlý; smrem k mstu je spád hory velmi

píkrý, nyní ovšem krásn upravenými vinutými cestami valn zmírnný.
Dolejší svah této hory až k silnici a okraji msta jest nyní promnn
v líbezný park a také protjší hora, kteréž se nyní íká Gablenzova,

nmecky Grableuzhoehe, je vkusn upravena v sad a parkové promenády.

Veliká pyramida, památník boj z r. 1866, oznauje její tém na míle cesty.

Slena Diana s komornou se vypravila. Lid putoval hustými davy na

Kapellenberg a ostatní místa bojišt, aby uzel spoustu, již válená fúrie

tu zstavila, aby oberstvil a do lazaret dopraviti pomáhal ranné,

aby s úctou pohbil zabité.

Jaký to nový obraz uzeli Diana a její komorná!

Poetický krásný vrchol Kapellenbergu a všechno jeho okolí byly

pokryty tly ranných a mrtvých vojín. Nikoli hust, jako po hromadné
porážce, ale pec jako ídký, pokácený les tly strom. Tak celkem.

Ale místy byly pece skupiny, chumáe, hromady mrtvol vedle sebe,

na sebe, pes sebe napadlých. Dsné, píšerné divadlo, a pece svrcho-

van tklivé. Na zsinalých, tu bledých, tu žlutavých tváích padlých zde

hrdin, jakoby byl ztrnul poslední jich pocit, jakoby viditelný tvar byla

na se vzala jejich poslední myšlénka . . . Zde ležel vojín s tváí dlanmi
zakfytou, tamo s prsty do trávníku zarytými, tu s roztaženýma rameny

a zaatými pstmi, onde s široce rozevenýma oima a zkamenlým
úsmvem na rtech.

Všechny mrtvoly krví zbrocené. Ale horší ješt byl pohled na ranné,

kteí ve mdlobách noc ztrávili aneb vbec z bojišt odplaziti se s to

nebyli. Mnozí umírali, jiní jako ve snách sténali, opt jiní volali o nápoj

a pomoc. Pi nakládání ranných na vozy bolestné výkiky, proklínání,

volání svatých . . . Mrtvoly vleeny na místo, kde pozdji pohbeny býti

mly. Odporný puch schnoucí, zapaené krve a zápach z mrtvých tl
naplovaly prudce se rozehívající vzduch letního rána a inily delší pobyt

na bojišti nemožným každému, kdo nebyl nadán silnými ivami a silným

žaludkem.

Slenu Dianu, kteráž s velkým sebezapením procházela tou žatvou

smrti, pojala posléz ze všeho ošklivost a hrza.

„Pojte, signoro," pravila berouc za rameno komornou, „vrátíme

se do msta."
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„Pojme, sleno, pojme!" odvtila komorná, „je to tu moc smutné."

„Strašné," doložila Diana, odvracejíc už hlavu od skupin mrtvých
i operac, jež vojenští lékai na ranných provádli. Zde obvazovali, tamo
rozezávali maso, aby kule vyndali, onde uezávali kusy roztepených úd.

„Signoro," pravila zase Diana, „mn dlá se z toho zle. Žaludek
se mi bouí ..."

„Jen se pemáhejte, sleno," chlácholila komorná; „bute statená.
Když už je to mrtvé, nedsí mne to tak, ale když se teprv mordují, to

nechtla bych vidt. To bouchání, ten kou, ten ohe a to padání, jak
mj starý vždycky vypravoval, to nemám chu vidt."

„Mne už také chu pomalu pechází," pravila Diana, když byly

zase okraje msta dosáhly. „Te se mi pece zdá, že nejsem dost silná,

abych se válkou a jejími zjevy bavila."

„Tak pojedeme do Prahy?" tázala se už skoro radostn komorná.
„Ješt ne, má milá, ješt ne," odmlouvala, však nikoli píliš pevn

Diana. „Bylo by hanba, tak hned, již od zaátku utíkat. Musíme si ješt
pokat na nco vtšího, aby se nám lidé nevysmáli."

„Tak kdy hodláte se vrátit do Prahy?" vyzvídala komorná.
„Ješt sama nevím," odvtila slena. „Zde v Trutnov je dobe

býti, zde se trochu pozdržíme. Pak se njak poradíme. Já bych pece
jen ráda vidla kus bitvy, jak takový dj z blízka vypadá. Až se mi to

podaí, pak opustíme, signoro, bojišt a usadíme se nkde, kde je veselo

a bezpeno." (Pokraování.)

Domitian.
Obraz ze života staroímského. Napsal Quido Mansvet Klement.-

(Pokraování.)

II.

nkteí z ímských imperator skvlou nádheru a znaný
pepych milovali, paláce bájené krásy a jiné velikolepé

budovy pro svou vlastní potebu stavli, postrádal užasne

vzmáhající se ím dosud velké státní representauí budovy

(aedes publicae), a Domitian byl prvním mocnáem, který

si na Palatinu neobyejn krásný státní palác zbudoval.*)

Pi stavb té imperator nelitoval nákladu mnoha milion
sestercií na nejdražší hmoty, na nejskvlejší okrasy a oslující výzdobu

všech místností. Z malého námstí proti velechrámu Jupitera Statora vede

široce založené schodišt vzhru ke dvma sloupoadím, z nichž jedno

smuje do vzdušné, velice rozmrné a bohat architektonicky krášlené

*) Archaeolog P. iiosa vykopal ped nkolika lety dobe zachovaný pdorys
tohoto paláce.
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„basiliky rozsudk", kde obas v pípadech odvolání se sporných stran

Domitian sám k soudu zasedá. Druhé sloupoadí vede k veledvoran

s uádlierným bronzovým, zlatem bohaté okrášleným trnem, který po-

staven jest v pozadí této veliké sine v polokruhovém výbžku, nad nímž

se vysoko vypíná vzdušné klenutí a kamkoliv se zrak v té síni obrátí,

spatuje nádherné vykládané stny, sloupy a podlahy z pestrobarevných

mramor z Numidie, Frygie, Thasie, Lakonie, Syeny, Chiu, žuly a

porfyru z Egypta. S touto síní, která vru hodná jest názvu svého

„císaská", sousedí zvláštní, pro mnoho set osob urený peristyl, vrou-

bený na všechny strany mohutnými, ernými sloupy s hlavicemi, patkami

a podstavci z blostkvoucího mramoru Lunského, vedle nho pak jest

atrium, do kterého se z vestibulu za asného rána vpouštjí etní

hodnostái k pozdravu (salutatio) imperatora. V peristylu shromažuje se

pestrá smsice dvoan všech tíd a namnoze bývá zde po celý den ilý

ruch. Tato ás stavby sáhá do bývalého soukromého paláce císae Tita,

jejž Domitian ásten zmnil a pestavl. V pízemku nalézá se ješt

velikolepá, ku slavnostním hostinám urená jídelna, jejíž ob užší strany

tvoí polokruhovité, sršícími vodomety, umle provedenými sochami a

vzácnými kvtinami zdobené sín, opatené v pozadí neobyejn rozmr-
nými okny. Nejskvostnji okrášleno jest lararium, svatyn, v níž umístny
jsou sochy božstev císaskou rodinu chránících. Dále obsahuje pízemí

znaný poet vtších i menších císaských komnat s vyhlídkou na Aventin

a Circus maximus, s nimi pak jest spojen zachovaný díl paláce Titova,

kde v rozdlených kídlecli císaovna Domitie a Domitianova ue Julie

své komnaty mají. Hoejší patro obsahuje veliký poet komnat, v nichž

etní dvoané obývají, a v palácovitých pístavbách jsou prostorné míst-

nosti ureny pro nižší služebnictvo, osobni stráž a otroky ; dále jsou

zde konírny, sín vozní a vše ostatní, co k ohromné složité císaské

domácnosti náleží.

Téhož dne asn z rána — o nco pozdji poal dj našeho

vypravování v dom Corneli — vycházeli práv z císaských komnat

komorníci (cubicularii) Saturius a Parthenius s rozkazy imperatorovými

do veliké pedsín, kde je císaské služebnictvo rzného povolání oe-
kávalo. Parthenius, maje nkolik popsaných listin v ruce, obrátil se

k prvnímu dveníku a oznamoval mu, že všemohoucí vlada ku dnešní

liostiné (cena) na devátou hodinu (po druhé hodin našeho asu) zve

svou milou ne Julii, konsula Ursa, konsulara Arretina, Petronia a

Norbana, prefekty praetorian, EntuUa, svého tajemníka a písae,

Stoi)hana, dvrníka Domitie, a Clementa Flavia. „Osm posl budiž ihned

ku pozvaným vysláno. Zárove naizuji prvnímu tricliniarchovl, za jehož

dozoru dnešní stolování díti se má, by malé soukromé císaské triclinium

(jídelna) dle svého vkusu vyzdobiti rozkázal, upravení stolu dle sta-

rého spsobu provedl, nejskvostnjší lehátka pistaviti dal a vše zaídil,

kdyby snad liostiua v delší stolování (tempestivum convivium) promnna
byla. Zpváci a hudebníci a jsou pipraveni, kdyby iniperator produkci

naídil, a zárove i šaškové, zpvaky a syrské tanenice." Obrátiv se

ku pednostovi kuchyn naizoval dále: „Výbr jídel uspoádej po svém

ílobrozdáuí, neopome však jablek, které imperator nejvíce miluje, a
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obsluhující triclinariové, potem sedmadvacet, nech ustrojí se v obleky

bílé bez ozdob a vkroí do siné teprve až hosté na lehátka ulehnou.

Tím jsou nejnutnjší naízení dána a pro ostatní nemám zatím žádných

rozkaz."

Vtšina odešla na to ze sín, kde zstali jen službu konající dve-
níci a pak otroci, kteí se bu na obyejná, podél stn rozestavená

kesla usadili aneb ve skupinách tiše spolu rozmlouvali. Také Parthenius,

Saturius a tetí komorník Sigerius zstali opodál ostatních v rohovém
výklenku sín státi a rozmlouvali šeptem pospolu.

„Co tomu íkáte, pátelé, po dvou msících opt první soukromá

hostina! Co se to dje?" pravil Parthenius a pohlížel zvdav na své

soudruhy.

„A konsul Ursus, jemuž imperator nedvuje, hostem," podotknul

Sigerius, „Ursus, který zajisté nepromešká píležitost, aby nynjší stav

vcí státních svým bitkým zpsobem vi císai odsoudil."

„Ano, Ursus jest nyní jediný muž v ím, který práv proto nej-

vtší úcty požívá, že se netají se svým mínním a veejn odsuzuje

množící se zloiny Domitianovy," mluvil živ Saturius; „škoda, že ho

nemžeme získati za spojence, kdyby došlo k náhlému obratu."

„Tato okolnost mnoho nevadí," pravil s drazem Parthenius, „vždyt

se mžeme na prefekty praetorian *) Petronia a Norbana spolehnouti,

kteí zasluhují plné dvry, a" — pi tchto slovech stlumil hlas co

nejvíce, „Steplianus, dvrník Domitiin, jakž se mi dle jeho uritých

poznámek zdá, stane se nástrojem."

„Tiše!" ozval se Sigerius, který pozoroval, že se dvée císaské

komnaty pozvolna otvírají, a v tom okamžiku povstalo spšn všechno

sedící služebnictvo, stojící obrátili se rychle v onu stranu a všichni

schýlili k úklon hlavy. V síni bylo hluboké ticho, ba zdálo se, že

pítomní i dech svj zatajují. Pomalu, pomalu otevela se polovice dveí
a v nich se objevila vysoká postava Domitianova, jehož mdlé a veliké

oi slídiv s jednoho na druhého z pítomných se posouvaly a déle na
skupin tí komorník spoinuly. Po této prohlídce zahledl se císa na

chvilku do neuritá, naež se na pólo obrátil a opt tak pomalu dvée
zavíral, jak je byl otevel. Po tomto výjevu trvalo delší dobu hluboké

ticho; pak se služebnictvo opt usazovalo, avšak bylo vidti, že zamlklos

opanovala vtšinu pítomných.

„Pozorovali jste ten pátravý pohled?" tázal se tiše Saturius.

Sigerius pokývl nm hlavou a Parthenius zašeptal: „Nedvuje,"
a hlasitji dodal: „Zapomnl jsem dáti tricliniarchovi rozkaz stran roz-

dlení míst pi stole a jdu do jídelny, bych mu jej oznámil. Kdyby bjio

mé pítomnosti potebí, nalezne mne otrok bu tam aneb v mé pracovn."

Po tchto slovech obrátil se ke dveím v právo a zmizel ve vedlejší

komnat. Saturius a Sigerius, ztrativše po objevení se císae všechnu

chu k další rozmluv, usadili se do dvou podle sebe stojících kesel a

nepromluvili již ani slova.

Od njaké doby panovala v tomto oddílu císaského paláce zvláštní

*) Osobni stráž ímských císa.
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stísnnost mezi veškerým služebnictvem. Konalo svou službu vzorné jako

díve, ale vše dlo se nyní neobvykle tiše a zídka ozývala se tu slova

zcela hlasit pronesená ; ba i povely bývaly tlumenjší, kroeje dopadaly

na mramorovou mosaiku mírnji a klid ostatních psobil i na švitornjší

mladé otroky tou mrou, že je zašla veselost a žertovná slova vázla jim

na rtech. Pvodcem všeho toho byl arci Domitian sám, který se stával

k celému svému okolí ím dále nedvivjším, stále se domnívaje, že

se osnuje proti jeho osob spiknutí. Tvá jeho, jindy píjemnjší, byla

nyní zamraena, úsmv z ní nadobro vymizel, z oí hledla] nedvra,
elo se vraštilo, hlas byl písn úsený a celý vzhled oblieje, v jehož

rysech jsi etl ukrutnost, pýchu a lstivost, odpuzoval a budil strach.

Po nahlédnutí do pedsín obrátil se Domitian a pohížen v myšlen-

kách procházel se místnostmi svého píbytku, kde se stále — vyjma jen

letní pobyt v Alban — zdržoval. Všechny stny tí rozmrných komnat
vykládány byly zvláštními plotnami záivých kamen, v nichž se vše jako

v zrcadle odráželo tak, že kamkoliv se císa obrátil, všude pozorovati

mohl, co se za jeho zády dlo. Nábytku stojí zde poskrovnu; v první

síni spatujeme jen nkolik kesel, pohovku obloženou tygími kožemi a
dva nevelké stoly, vše ze deva ebenového, s ásti vykládaného a s ásti

vypouklými ozdobami ze slonoviny krášleného. Stny jsou vesms beze

vší výzdoby, strop erný, umle pažený a na blízku dveí do pedsín
visí kovová siln zvuící deska s klepadlem, jímž císa dává znamení

komorníku službu konajícímu. V druhé síni stojí ti objemné, etnými
listinami a závitky pokryté stoly, pak pracovní stl tajemníka a písae
Entulla, v tetí pak síni není mimo nízké bronzové, za dne bílou látkou

pokryté lože a laratorium t. j. oltá, na nmž stojí nkolik ze zlata a
stíbra provedených domácích bžk (lares familiares), nieho. Do pokoj
císaovny Domitie a Julie vchází se odtud brankou za malým larariem

do stny zapuštnou, jednokídlovou, ústící do dvou úzkých chodeb.

Z druhé komnaty vedou vysoké dvée do velmi dlouhé, též hlazeným,

záícím, jako zrcadlo vše odrážejícím kamenem vykládané sine, která

Domitianovi za procházkovou dvoranu slouží a se soukromou jídelnou

sousedí, vedle níž je skvostn zaízená láze a místnost, kde se pípravy
k liostinám konají a obsluhující otroci se zdržují.

Zvolna kráel Domitian tmito místnostmi, nahlížeje tu a tam do
jasného kamene stn, v nmž se jeho statná postava zrcadlila. Obliej

jeho vynikal až pílišn zdravou ervení, oi ml veliké, mdlé, slabou

krátkozrakost prozrazující, ústa pevn kreslená, bradu markantní, nos se

znan rozevenými chípmi k oblieji pimený, vous krátce sestižený,

pkné elo, silné oboí, bezvlasou lebku a dosti silný, na trupu mohutné
spoívající krk.*)

Mysl císaova tkala neklidn s pedmtu na pedmt, s osoby na
osobu, na události poslednícli dn, ale vždy a vždy vracela se k podob
dívky svdné krásy, kterou mu jeho dvrník Arretinus jako Marcii,

dceru Pudoutovu, oznail ; za pispní staré vštkyn Sanie vypátral

*) Poprsí v Louvr a socha ve Vatikánu jsou rozhodno idcalisoviiny a
nesoulilasi s popisy souasných ímských spisovatel i1.
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uato také všechny podrobnosti o domácnosti Corneli. Neklid a touha

provázely jej nyní stále a ponvadž se k dosažení cíle žádných pro-

stedk neštítil, rozkázal uvznní Taruna a na zítek mli po uveejnní

ediktu proti kesanm Corneliové býti zateni a sliná Marcie do jeho

paláce uvedena. „Však té lapím," šeptal si císa s vilným výrazem kolem

rt, „jako tebe, ty muško neklidná — tak, už t mám," a pi tom

máchl rukou, ulovil poletující mouchu a držel ji pevn sevenou v hrsti.

Potom kráel zvolna k jednomu ze stol, na nmž ležela dlouhá, tenká

zlatá jehlice, naež peliv dvma prsty mouchu vyal, pozorn ji nabodnul

a chvilku její nožky smrtelným zápasem se pohybující pozoroval.*) Pak
položil jehlu na stl a chodil dále. Pi nahodilém šramotu v pedsíni se

pojednou prudce zarazil, rozhlížeje se pi tom bedliv na všechny strany;

stopa strachu pelétla jeho obliejem. Hluk i ticho vyrušovaly jej stejn,

avšak nejvíce hrobový noní klid, kdy z nepokojného snní stále se

probouzel a dsivá obrazotvornost i povrenost, rozncovaná nahodilými,

na mnoze obyejnými událostmi, tak jej rozilovaly, že spatoval na všech

stranách nebezpeí, úklady, zradu a zkázu.

Po dlouhém, pes hodinu trvajícím pecházení a rozjímání pistoupil

k zavšené kovové desce, dotknul se jí nepíliš siln klepadlem a než-li

pkný, mkce znjící zvuk v síni doznl, vstoupil komorník Sigerius do komnaty.

„Jest zde již Entullus?" tázal se císa a když Sigerius pisvdil,
naznail pokynem ruky, by Entullus vstoupil ; komorník oznámil jméno

do pedsín, pak vykal, až písa vstoupil, a odcházeje zavel co nej-

tišeji dvée. Tajemník a písa Entullus, jemuž imperator v poslední dob
vyizování státních záležitostí tém úpln penechával, jest muž prostední

hubené postavy, výrazných rys v oblieji více prohnaném než-li ducha-

plném, jiskrné jeho oko hledí neklidn a v celku zajímavá hlava iní

dojem píjemný. Domitian pejel svoji tém úpln bezvlasou lebku rukou,

která na okamžik na ele spoinula, a pevn zahledl se do tváe

Entullovi, který se bjl po hluboké úklon opt vzpímil a oslovení císa-

ovo klidn oekával.

„EntuUe, jest Tarunus již zaten?"
„Prokurátor Marulus se ješt neohlásil," odvtil tajemník.

„Jest edikt o pronásledování tak zvané galilejské sekty hotov?"

„Tak jest. Zítra bude pipevnn na Forum Caesareum a pak jej

zašlu do provincií," oznamoval Entullus.

Caesar zahledl se pojednou na hlavu svého tajemníka, pak jej

obešel do kola a když mu opt stál tváí v tvá, pravil: „Máš strach

o svoji hlavu, Entulle ? Nestrachuj se prozatím nieho, nebo té si vážím

a ta sedí dosud pevn. Mám však radost z toho, že za nedlouho ztratíš

zrovna tak všechny vlasy jako já, a pece jsi o dv léta mladší než-li

já — není-liž pravda, že ítáš 43 let?"

„Ano," odvtil usmívající se Entullus, nepipojiv ani jediného slova,

ponvadž dobe vdl, jak snadno bývá imperator podráždn již pouhou

poznámkou o holohlavosti jiných, a což teprv o jeho vlastní, za kterou

se stydl a kterou za veliké neštstí pokládal.

*) Domitian bavil se tímto zpsobem velmi asto.
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Pokyuem hlavy a slovy: „Jdi si po svých záležitostech," propustil

císa tajemníka, který se do druhé sín uchýlil, ke stolu usedl a horlivé

do tení rzných závitk se pohroužil. Domitian pistoupil opt ku kovové

desce, pivolal dvojím úderem dvrníka a naizoval mu: „Stylax a

Tyrint s lukem a šípy!" což dvrník, obrácen jsa do pedsín, hlasit

opakoval. Za nkolik okamžik vstoupil do komnaty neobyejn sliný,

as 16 lety jinoch Stylax s velikým lukem a objemným toulem, obsahu-

jícím znaný poet šíp, a za ním batolil se v purpurovou togu odný
pídimužík s vodnatou, velikou hlavou, jehož stáí z nažloutlého oblieje

nesnadno bylo uhodnouti.*) Tyrint provedl ped caesarem pitvornou

úklonu, nad níž se tento úsmvu neubránil; pak otázal se Domitian

ironicky : „Veliký muži Tyriute, ozdobo lidu ímského, jak se daí tvé

tlesné schránce?"

„Tvého božstva oddaný otrok jest zdráv," odpovdl tenkým hláskem

dítte pídimužík.

„Tož pjdeme se bavit, veliký mj píteli, a udláme si z tvého

miláka Stylaxe ter, co myslíš?" pravil Domitian, obrátil se do druhé

sín a z této do dlouhé dvorany, na jejímž zadním konci pi stn stál

vysoký a široký stojan.

„Všemohoucí vládce, zastelíš tohoto mne stále muícího niemu Sty-

laxe?" pátral Tyrint, pohlížeje pi tom mrkav do výše na obliej císav.

„Tvé pání jest mi rozkazem," pravil mocná, podávaje Tyrintovi

toulec a pijímaje luk z ruky Stylaxe, který pak spšným krokem

dlouhou chodbu pebhnul a na druhé stran, tsn ped tabulí devnou
se postavil, ruce rozpjal a prsty rukou dle možnosti od sebe roztáhl.

Tyrint podal šíp imperatorovi, který natáhnuv luk, v okamžiku a takka
bez míení spustil, a již trela pevn stela mezi malíkem a druhým

prstem levé ruky nepohnut stojícího mladíka. Na vzdálenost dvaceti

kroej vysílal pak smlý stelec šíp za šípem s takovou dovedností do

tere, že v dob nejkratší všechny stely mezi mezery prst zarazil,

naež utvoil stelami pesný obrys kolem hlavy a to tak zrun, že byl

jimi obliej Stylaxv kolkolem tak tsn vrouben, že šípy tém ku

tváím a vlasm pilehaly.

Když byl Domitian s tímto obdivuhodným výkonem hotov,**) zbýval

mu již jen jediný šíp a když jej z ruky pídimužíka pijal, pravil

:

„Nuže, Tyrinte, nyní se pomstím na tvém muiteli, který se ti stále jen

vysmívá, tebe trýzní a pokouší. Kam porouíš, abych stelu vyslal?"

Tyrint položil toulec na podlahu, dokejklal se na druhou stranu

k teri, oznail prstem koninu Stylaxova srdce a ustoupil,

„Tedy do srdce?" tázal se imperator a poal míiti. Stylax stál

klidné, ani brvou nepohnuv, a hledl smrtonosné stele vstíc.

Po dlouhém míení odklonil císa ponkud luk a pravil váhav

:

„Mn je ho líto, Tyrinte."

„A což líto, je niema, jen stel, božský císai všech stelc," nutkal

horliv malý netvor.

*) Tento znir/ailý mužík býval astým spoleífníkem Domitianovýni.
**) Domitian byl umlcem vo stelb s lukom.
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„Pozor tedy," zvolal Domitian a nasadil luk. „Poítej Tyrinte ! Jedua !"

riJedna," opakoval mužík, upen s výrazem zlomyslným v oblieji

na Stylaxe pohlížeje. „Dv!" Nastala dlouhá pestávka a konen velel:

^Ti!" Šíp vyletl a v tom okamžiku padl Tyrint leknutím na mramo-
rovou podlahu, nebo ostrá špice šípu zarazila se mu do dlouhé togy

nad patou a zstala pernatým koncem v látce vzeti. Stylax pomáhal
malému ukrutníku na nohy a smál se jeho zdšené tvái. Také Domitian

se pousmál a hodiv luk na zem, vyšel zpt do sín k Entullovi, který

tam s konsularem Arretinem a prokurátorem Marulem rozmlouval.

„Jest Taruuus v paláci?" tázal se imperator prokurátora.

„Ano," odvtil tento.

„Kde a za jakých okolností jsi se ho zmocnil?" pátral císa.

„V dom tragéda Parida bylo mi sdleno, že se asn z rána slav-

nostn obleen do sídla Corneli odebral; tam jsem jej ve spolenosti

celé rodiny nalezl a zatknul. Zárove pipomínám, že tam dlel také

konsul Ursus, který se mne po píin uvznní tázal.

„Konsul Ursus v hnízd galilejských?" zvolal prudce císa. „A nevy-

pátral jsi, pro?" tázal se zvdav.

„Po cest do paláce sdlil mi Tarunus," pokraoval prokurátor,

„že krátce, než-li jsem pišel, uzavel satek s Marcií, dcerou Lucia

Pudenta, a Ursus dostavil se tam, aby mu blahopál."

„Možná, možná; ale mohlo by za tím vzeti také spiknutí!" Domitian
pemítal nkolik okamžik a pak naizoval pevným hlasem: „Marule,

dnes po západu slunce odebereš se do domu Corneli, zmocníš se všech

len rodiny a krom Marcie, kterou pivedeš sem do paláce a v procház-

kové síni peliv stežiti rozkážeš, vsadíš ostatní do toho vzení, kde
již za Nerona takoví sektái byli chováni. Veer budiž tam odveden také

Tarunus a zítra zanou výslechy, avšak tresty smrti nebudou hned vy-

konány, nýbrž seká se, až tchto blouznivc bude více, naež spsob
smrti ustanovím sám. — Pivete zateného a necht mne s ním pak
o samot."

Za nedlouho po tomto rozkazu, když hodnostái sí opustili, vstoupil

ve spolenosti afrického luištníka, náležejícího ku kohort osobní stráže,

s rukama pevn spoutanýma Tarunus, a když se císa na prahu druhé

sín objevil, opustil erný syn Afriky vzn.
„Pistup blíže, mladý muži," velel dosti vlídn imperator, naež

Tarunus pevným krokem komnatu prošel a do druhé sín za císaem
vkroil. Domitian pistoupil až k vzni, uchopil se konce etzu, který

od runích ok až tém k zemi padal, a pohlížel pátrav do oí zcela

klidn hledícího Taruna.*) Domitian nebyl pítelem krásných lidí a proto

neinil na Tarunus píznivý dojem.

„Než-li na otázky mé slova z úst vypustíš," pravil vážn a písn
caesar, „rozvaž si je dobe a mluv pouhou pravdu; nebo pravdou jedin
svj osud rozhodneš." Domitian naídil zatení Taruna jen proto, aby se

pak Marcie zmocnil ; nyní, když jej ml ve své moci, byl si jist, že mu

") Tímto zpsobem vyslýchal Domitian vždy své vzn.
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sliná dívka neujde a hledal pro ono zatení jinou píinu, kterou mu
také jeho stálá nedvra ihned poskytla.

„Jsi žákem tragéda Parida, bydlel jsi delší dobu v jeho dome a

byl jsi tudíž astým svdkem styk Augusty Domitie s Paridem, není-liž

pravda?" zaal císa výslech.

„Ano," odvtil pekvapen Tarunus, který se nyní domnívati poal,

o bží.

„Dm tento," pokraoval Domitian, „navštvovalo v poslední dob
mnoho vznešených osobností, o kterých se nejen domnívám, nýbrž urit
vím, že mi nejsou pátelsky naklonny, že jsou to nespokojenci, kteí

veejn hlásají odpor proti mé vlád a kteí se patrn zanášejí myšlenkou,

zbaviti mne života. Co víš, Tarune, o tchto piklech!"

Trpce odvtil mu Tarunus: „Pro tuto píinu rozkázal jsi mne
uvznit, stojím zde tedy jako zloinec spoután jen proto, že jsem vdným
pítelem tragéda Parida a že znám z pobytu v jeho dom císaovnu

Domitii. Mám o piklech vyprávti, o nichž nieho nevím, a nespokojence

udati, které neznám. I kdyby se nco takového dlo, mohl bych já za

to, že se tak dje a že máš v Éím etné nepátele ! Augusta Domitie

pichází denn k cen pítele Parida, kde se vždy spolenost uenc,
spisovatel a vynikajících muž shromažuje, s nimiž ráda o rozliných

vcech rozmlouvá, nikdy však, pokud mi povdomo, o státních záležitostech.

Tak to inila dívjší léta, když jsem dm Paridv ješt neznal, tak se

chovala po tu dobu, co jsem u svého pítele bydlel, a trvám na tom,

že i na dále tak initi bude. Tyto okolnosti znáš ty tak dobe jako já,

jako je zná celý ím a nemohu za to, že tento pomr —•"

„Zadrž, prostoeký mladíku, a chra se zlolajných slov, která by t
mohla zniiti," osopil se Domitian na Taruna a odhodil vztekle etz
z rukou. „Chodil jsi do znamenité školy a nauil jsi se tam hroty svých

slov napouštti jedem. Mohl bych t jinými prostedky k vyznání do-

nutiti, avšak prominu ti zatím muení." Ponvadž imperator vdl, že by

tímto zpsobem ve výslechu pokraovati nemohl, a úspchu nedocílil,

umínil si, že Taruna obviní z inu, kterého snad nepope.

„Uvidím, dovedeš-li zapíti i jinou vc," pra\il Domitian a zaryl

upen své zraky do zítelnic mladého muže, který na oko klidn, avšak

uvnit s neklidem otázku oekával, o níž se domníval, že jeho osud rozhodne.

„Jsi galilejík, Tarune," pravil urit císa.

„Ano, jsem kesan," odvtil práv tak rychle a pevnc Tarunus.

Domitian byl tím klidným vyznáním pekvapen a zaražen, nebo jím

vyslovil vze sám nad sebou ortel smrti. Po dlouhé pomlce pátral

císa dále, avšak již jen na oko: „Nectíš tedy dvanáctero hlavních

svatých božstev*) ítíma, pohrdáš vznešenou vírou státu a posvátnou

osobou svého imperatora?"

„Znám jediného Boha jen a všemohoucího vladae, jenž od poátku
ídí a íditi bude vše, co jest na nebi i ua zemi," pravil s vroucím

l)esvdením Tarunus.

*) Joviš, Neptun, Vulcan, Apollo, Mercur, Mars, June, Vesta, Ceres, Diana,

Minerva, Venuše.
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„A rodiua Oorneliovc jest také vyzuavatelkou této víry?" pátral

s drazem císa, avšak nedostal odpovdi. Zážeh zlomyslnosti kmitnul se

císai v oích, když pokraoval: „Neodpovídáš, nechceš zradit své

pátele? Nuže, dobrá. Mj prokurátor a jeho pomocníci vyzvdí vše

ostatní a vz, že se dnes ješt ve vzení s nimi setkáš." Hluboké

vzdechnutí vydralo se Tarunovi z prsou, naež císa jedovaté podotkl:

„Jen vzdychej a budeš vzdychati tím více, až tam najdeš ty ostatní

zbožovatele oslí hlavy ; *) avšak slinou Marcii tam ueuzíš — tu si

ponechám pro sebe."

Dojem tchto slov na Taruna byl hrozný: obliej jeho zbledl a
chvilku ronily se mu tžké slzy po tváích. Rázem kmitla se mu hlavou

myšlénka, že celé obvinní císaovo bylo pouhou záminkou a zmocnní
se Marcie že bylo hlavní píinou uvznní jeho a Oorneliovc. V tom
okamžiku vystoupila mu krev prudce do oblieje, rty se mu chvly, oi
zazáily mocným leskem a zdálo se, že jej cit pohne k bouným slovm;
avšak znenáhla vrátila se mu rozvaha a pi vzpomínce na velikého uitele

Krista, který tiše snášel všechna píkoí nepátel, rozhostil se v jeho

duši blažený klid. Tímto chováním vzovým nanejvýš popuzen, obrátil

se císa do pední komnaty, udeil prudce na kovovou desku, hodno-

stái vstoupili a na povel Domitianv odvedl luištník bolestn dojatého

ale jinak klidného Taruna.

„Zstane pi všem, jak jsem naídil," pravil vztekle Domitian,

opustil komnatu a ubíral se do lázn. (Pokraování.)

v ^^
Marie ervinková-Riegrova,

dcera dr. Riegra, spisovatelka eská, paní povahy neobyejn ušlechtilé,

nad jiné horlivá šíitelka a podporovatelka snah humanitních, zemela
náhle dne 19. ledna t. r. ve vku 40 let. Ze spis jejích jmenujeme:

„Ochrana chudé a opuštné mládeže", životopis B. Bolzana, životopis

Marie Riegrové roz. Palacké a „O významu spis hr. Lva Tolstého".

Shromažovala též piln materiál k obšírné literárn-politické biografii

Fr. Palackého, jehož vlastní životopis r. 1885 vydala. Stati z rozliných

obor lidumilství uveejovala v asopisech; ve „Kvtech" zejména lánek
„Feriální osady dtské". Také v krásném písemnictví byla inná. tenái
„Kvt" pamatují se zajisté na krásnou její povídku „Letní sen života"

i jiné drobnjší práce uveejnné v asopise našem. Konen butež
uvedena její libretta k Šeborov opee „Zmaená svatba", k operám

Dvoákovým „Dimitrij" a „Jakobín", jakož i peklad libretta „Evgenij

Ongin". Národ náš ztratil v zesnulé jednu ze svých dcer nejlepších.

'') ímané tvrdili toto o kesanech.
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Reflexy a reliéfy.

(Z „Posledních sonet samotáe".)

Napsal Jar. Vrchlický.

I.

Ad raste.

Ku zátoce, již husté sítí skrývá,

a ve vlnách své chvjné ttiny shlíží,

kterými Okeanos jako míží
se asem na svt s udivením dívá,

Když mha a šero podveerní splývá,

stín mohutný se opatrn blíží,

skrá olympickou husté kštice tíží

i tese jimi, hlavou k vlnám kývá.

A vlny rozdlí se; stará Vila,

dce Okeanu, s šedým vlasem dlouhým,

však na svadlých rtech vlídný úsmv matky,

Si sedne k bohu, jemuž kojnou byla,

jenž u ní je zas šastným dckem pouhým . ,

O kterak ševel rákosu je sladký

!

II.

Smrt Glaukova.

Po srázu hor hmí divý hon. Vír prachu

jak mrano letí, s lidským hnvným hlasem

eht o splývá, zem chví se žasem,

Dryady v kee utíkají v strachu.

A v tísni hív a kopyt divém vzmachu
svých o, které lidským živil masem,
zdrán leží s blátem potísnným vlasem

mohutný Glaukus v krve vlastní nachu.

Venuše vítzná se nad ním týí

:

„Mnou zlirdals! O ti všecko, zajdiž oem!"
Smích její polnice jak bitvy jeí.

17*
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Však bohyni v tvá zmírající kií:
„Lip konm rázem, nežli v dlouhé kei
pro ženu zhynout malomocným hoem!"

m.

Marsyas.

Ne, smšným nebys. Mla tebe ráda

i sama velká Kybela, hor pauí,

ty s flétnou svojí všady kráels za ní

dol rodný opustiv i družná stáda.

T zhubila jen s Apollinem váda,

snad sebe pecenirs a v prudkém láni

všech cit v struny sáh jsi mocnou dlaní,

tvá vlastní odvaha tvá byla zrada.

Bh neúprosný za živa t stáhnul

jak zajíce a frašnou kží tvojí

pak olympické ozdobil si plece.

Však est je tvá. Tys po nejvyšším práhnul

a když jsi pad, tys padl s bohem v boji.

Jsi jak on stejn nesmrtelný pece.

IV.

Hrob Orphev.

Zde v cypiších a myrtách šero dýchá

a v poledne, když Hélia vz stane

v zenitu nebes, tady zefír vane

svou nejjemnjší perutí a z ticha.

Sto hon dál hmí svta vava lichá,

zde muž se knzem, žena Musou stane

a hymny sloka jako rosa kane

na urnu, v níž spí básník, Mus všech pýcha.

I polibky tu bázliv se snoubí

na milenc rtech, ó jak zde jsou štastní

ve tmavém hvozdu u Libethry zídla!

A stromy oddechnou-li sob z hloubi

a v nich když chvt se slyšíš ptaí kídla,

dí každý: „Mrtvý Orfeus dál básní."
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V.

Teiresias ped Persefonou.

V tmách Orku tápe staec šedobradý,

on, jemuž uši vylízali hadi,

že chápal, o se ptáci v hvozde radí,

než v jeseni se shluknou v dlouhé ady.

Ped trnem bohyn juž stojí tady,

a slepý, duchem zí to útlé mládí,

v plen asu dávat, kol jenž dive pádí,

na hrudi Pluta olympické vnady.

Tak Stáí s Mládím stojí proti sob,

bol ob znají i klikatou dráhu

zlých los lidských jako božských stejné.

Tu srdce bohyn se zachví v zlob

:

„Jsi velký vštec, na Ereba prahu

své vdomí nos dále v stín hejn!"

VI.

Smutek Xerxv.

Na behu moe svoje valné voje

on sestavil a set a pehled. Jiný

moh cítit šastným se, však jemu stíny

na skrán shlukly nesmírné ty roje.

Jich útoky a ústup, vavu boje,

cest pochody i tábor nehostinný,

vše prožil v tom, zde cítil tíž své vlny,

až v zrak mu tryskly slzí hoké zdroje.

A ptal se v duchu: „Za sto let z té moci

zda jeden z nich tu bude živý, zdravý?

Ne, všichni zajdou v Acherontu noci.

Já 8 nimi rovnž — nebylo by lépe,

jich ani nevylákat v plen té slávy,

nad níž se jist šklebí Fátum slepé?"
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XI.

Paulina.

Svt padal v trosky. Pouze Láska z boh
v nm zbyla sbírajíc ty slední kvty,
jež v srdcích rostly nikým nezasety

jak vonný déš na cytisu a hlohu.

V chrám Isidy tu šinula jsi nohu,

Paulino sladká, lané tvoje rety

pít chtly božství, objímati svty
a lkaly: „Bože, dám ti vše, co mohu!"

A druhý den po sladké oné chvíli

me švihák ímský v tvá ti zhrdu svoji,

že on byl bh, jímž tvoje rty se zpily.

Co zbylo ti, než podlehnout v tom boji?

A Mundus byl, a Anubis, byl tvým,

v té chvíli bh byl — ostatní je dým.

XII.

Tannháuser.

Zabloudil jednou v horu Venušinu;

to celý hích; jak málo je to v žití!

Cím proti tomu vášn vlnobití,

jež prožil jednou na bohyn klínu?

Co pozdj pykal, žlue snes a blínu,

co resignace, která nenasytí,

co vlastních slzí musil v bolu píti,

tak celý dlouhý život kráel v stínu.

U Eližbty mar to cítil znovu

:

Ta rozkoš byla celá otrávená,

pro plá se sotva dostati moh' k slovu.

A Venuše jak svtice — vždy žena

!

Ta ctností a ta híchem nás vždy svádí

a kdo je vinen posléz? — Pouze Mládí.
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Jan Neruda.

Biografioko-Iiterarní studie od Bohuslava ermáKa.

(Pokraováni.)

iude setkáváme se s pouhým oznámením této v literatue eské

[
novou dobu poesie a prosy oznaující publikace, ano jí asi

bu neporozumno, bu pi porozumní tendence její se

nezamlouvala.

Nejspíše nepíznivé posudky o pracích Nerudových

v „Máji" vedle bolesti starší, umlení sbírky „Hbitovní Kvítí",

pimly jej k satirické publikaci „U nás", zahrnující veršo-

vané krotké avantury ve tyech velmi nestejných zpévích, která t. r.

u H. Dominikusa anonymn vyšla. Na titulním listu teme zajímavá

dv hesla

:

„Cicnino wsz^dzie, glucho wszedzie
co to bt^^dzie, co to bedzie.

Miekiewicz."

a

„Gupe bylo, ghipe bedzie.

Osiski."

Vnování anonyma svdí všem eským pseudonymm. Obsah prvního

zpvu, opateného heslem z Heinea

:

„Das mir tausend arnie Jungen
gar verzweifelt nachgedichtet ..."

a poínajícího: „Já nevdl, že ješt plakat mohu!" jest krátce násle-

dovní. Auktor, vystupuje co Jan Voláek, líí smrt Puškiuovu a hledá

u nás representanta doby Ongina, kterého národu básní zvniti chce.

Bitké šlehy, týkající se hlavn literárních pomr doby a dokládající,

jak tžko u nás najíti Ongina, koní tím, že Voláek, maje delší as
u nakladatele knížku verš, se od nho dovídá, že málo kdo te básn,

že by je vydal z vlastenectví, ale že honoráe mže dáti pouze sto

exemplá, když si básník na papír pispje.
Z|)v druhý s heslem Ludvíka Bauera

:

„Suché nicht in eig'ne«i Gleiso

Pilger nacli dcm Licht zu sein

:

sei ein Tropf in iliror Weise
und sic werden dir'8 verzeiirn."

jeví, že Jan Voláek hledá dále Ongina a doufá najíti jej v píteli Po-

korném, pvci nadšeném a neuznaném, ku kterému se také obrací. Však

ten, stana se úedníkem a opustiv svou lásku j)ro dceru radovu, vyvádí

jej z omylu, ana literatura mu lhostejnou, ítá dokonce „Bohemii" a zve

Voláka na víno, což ten odmítá.
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V tetím zpévu s heslem

:

„Nemám motta a jen proto

nestojí zde žádné motto.

Anonym."

spje Jan Voláek na venkov, kde má strýce a myslí nalézti zde svého

hrdinu, sezuává však, že tu není vbec porozumní pro poesii, že aso-
pisy berou se jen pro ceny obilní a knih nikdo nekupuje.

tvrtý, konený zpv, opaten heslem: „Lasciate ogni speranza!"

seznamuje nás s posledním pokusem Volákovým najíti zájem pro poesii

u krásného pohlaví. Zná Slavomíru, vlastenku a spisovatelku, kterou

básník Svoboda, jsa milencem jejím, sob vypstil. A se tvrdí, že vše,

co od ní známo, on píše, doufá pece u ní nalézti zájem a smysl pro

poesii. Navštíviv ji, uvítán jest nminou, neb láska se Svobodou se

zhatila a Slavomíra má si bráti Nmce za manžela. Zarmoucen vrací se

Voláek dom a za soumraku kousá smutn do suchého péra. V tom
navštíví jej muž malý, tlustý, jehož tvá se stále ušklíbá. Jest to literát,

který hole se bojí. On etl Volákovy básn a radí mu, aby vyprostil

se z myšlének. „Vy podizujete e myšlénce, to novota," praví mu,

„na vbec myšlének národu v plénce? Vaše e jest píhš málo stedo-

vká ! Na novotami lid náš dobrý muit, vždycky užitek náš vtší, když

trochu v hlouposti jej ponecháme ! Já na píklad tu tenkrát o novot,
když mohu o tom psáti lánky, neb kritiky, jež jsou chvalné známy.

Peetl jsem vaše básn a vidím, že nejlépe držeti se myšlének otc,

smru národního a psáti hlavn správné esky." Voláek se diví, že

host, hole jeho se zmocniv, ji nepouští až mezi dvemi, však po odchodu

jeho se raduje, že nalezl svého Ongina.

Jak vidno, jeví v podrobnostech odboujícími myšlénkami tehdejší,

zvlášt literární život eský živ šlehající publikace v jádru svém jaksi

nesrovnalost. Hledání Ongina, pedstavitele doby, mate se s hledáním

literárního Ongina, což básník asi na mysli ml, ale pesn nevyslovil.

Pi ostejším vytknutí základní myšlénky byla by báseíi získala, majíc

urité, oprávnné ostí; jak podána, úinu zamyšleného jen ásten do-

sáhla. Že nalezeným Ongiuem myšlen jest Jakub Malý, nepochybn pi-

satel kritiky o „Máji" v „Pražských novinách", zdá se tém jisto.

Té doby asi, co anonymní tato publikace vyšla, vydán nákladem

Jos. Vilímka též „Humoristický kalendá" na r. 1859., do nhož Neruda
krom zajímavého motta

:

„Krásn.í doba, dokud humor nebyl!
Nestávalo touliy, ani smutku,
neb kde smích se hledá, výsmch lihne,

musil žal dív být a chyba vskutku."

pispl cyklem sedmnácti lyrických básní „Z Mlnické skály", opvu-
jících s ohnm mlnické víno, které s vypuštním básn VI. X. XI.

a XVI. a pidanou poslední básní do „Knih verš" pojal, a menší ara-

beskou „Albína". Obsah této málo známé práce jest následující. Mladý
léka Koni-ád, ucházeje se o ruku Albiny Zápolské, pichází k matce
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vdov pro slovo rozliodué, která dle pání dceina, jež v druhém pokoji

naslouchá, se omlouvá, že mu píznivou odpov dáti nemže. Konrád
nepekvapen, sdluje paní, že se mu Albina ze všech dívek nejlépe lí-

bila, jsouc vzdlaná a duchaplná, že doufal dobe s ní se shodnouti a jí

pivyknouti, lásky k ní že však nepocítil. Tím cítí se Albina uražena
a chce se mu pomstíti zpsobem tím, že ho k sob pipoutá a pak
chladností v zoufalost uvede. Proto posílá služku k matce, jakoby v ku-
chyni rady potebovala a prosí pišedší, aby doktora na domácí zábavu,

která tetí den na to u Zápolských má se odbývati, pozvala. Matka iní
dcei po vli a Konrád na vzdor obdrženému koši a nechuti k domácím
plesm, pozvání pijímá. Zábava u Zápolských pi vybrané spolenosti
jest skvlá. Albina snaží se Konráda okouzliti, což se jí ásten daí,
však doktor, muž duchaplný, vynikaje v zábav, baví se rovnž živ se

slenou jinou, ímž Albina zkormoucena. Otec její mol též stateek po-
blíž msta, kde s matkou žila, zvaný „Vinice". Víno se dávno již ne-

pstovalo, za to byla to zahrada krásná a rozsáhlá. Hlavní ozdobou její

byl vodojem se skalkou, kde též umlý vodopád byl zízen. Paní Zá-

polská pozvala sem své známé, vtšinou úastníky domácí zábavy, aby
se zde, ana letní doba nadešla, pod šírým nebem bavili. Konrád ne-

scházel též a zachránil do vodojemu spadnuvší, tonoucí dítko chudé ná-

denice, vrhnuv se za ním se skalky, kde, odlouen od ostatní spole-
nosti, nco si práv kreslil. Matka dítte blahoeila zachránci, vypra-

vujíc živ, že muže jejího truhláe zdarma léil, a když mu vitelé ná-

bytek a náadí chtli prodati, za nho svým nábytkem ruil. Albina byla

šlechetností a obtavostí Konrádovou dojata a když matka její onemoc-
nla a on do „Vinice", kde pro tžkou chorobu zstati musela, asto
docházel, nauila se jeho dobré srdce znáti a zoufala tém v polohla-

sité samomluv na oblíbené své pohovce v zahrad, že ji nemiluje. Konrád
hledaje ji, aby jí zprávu o uzdravení matky sdlil, zaslechne ást samo-
mluvy a vtiskne první políbení na panenské rty její. Albina poznavši,

že jest milována a zvdvši blahou zpráyu o matce, iní Konráda šastným.
Ješt r. 1858—1859 v prvním bhu dal se Jan Neruda dle indexu

zaiisati na filosofické fakut, zvoliv si pednášky: Dr. J. Kelle „Deutsche

Literaturgeschichte", u M. Hattaly „Djiny literatury básnické u lUyrv
a „Djiny literatury eské až do klassické doby stedovku", u Zimmer-
manna „Geschichte der neueren Philosophie" a „Leibnitz und seine

Zeit", které nevíme jak dlouho navštvoval, ano contrasignum professoru

v indexu schází. Ze semestr tento neskonil, arci nepochybuo jest.

Tou asi dobou, kdy se k inskripci na sedmý, pebytený bh od-

hodlal, vycházely v „Tagesbote aus Biihmen" známé, povstné feuilletony

„llandschriftliche LUgeu und palaografische Wahrheiten", z nichž první

uveejnn (j. íjna a poslední, pátý 2í). t. m,, pro které V. Hanka soudní

pi vedl, a jež J, N(írudu, který pisatele asi znal, však pokud víme ni-

komu neprozradil, k oi)uštuí redakce pimly.
Dalším dvodem ku kroku tomu bylo asi ujednáni s J, U. VilimkcMii,

který od nového roku 1859. pod redakcí Nerud )vou zábavný list illu-

strovaný „Obrazy života", novému smru lilerarnínm liovíoí, vydávati se

rozhodl, /e k podniku tomu Nerui pilu,' a svdomit pracoval, dosvd-
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uje list slen Holinové 5. i)rosince r. 1858 psaný, k nmuž doložiti

teba, že se Nerudovi do prvního ísla „Obraz života" o lánek „eské
národní tance" jednalo a že mu k tomu Krolmus nkterý materiál po-

dati slíbil. List dosti zajímavý zní následovn

:

Drahá Anno

!

Jak datum dokazuje, píšu to dnes. Byl jsem práv u K., aby mn
nco o národních tancích sdlil. Zastal jsem všechny doma. Sleinka se

na mne oknem usmívala a já recitoval

:

„Geh' in's Kloster liebes Kind
oder lasse dich rasieren"

a když jsem vešel, zaflautovala líbezným hláskem, jakoby z pokažené

píšaly, ze štíhlé vrby udlané, vycházel :
— „Vy jste vždycky vesel a

usmíváte se pes celou pavla !

" — Paní dlala tsto a šlo jí to dobe
od ruky, sleinka kroutila nos a makaronky, z ehož jsem soudil, že

budou dnes také obdvat. — „To bude radost pro pána! Jak pak se

máte? On dnes celou noc nespal. Bylo mu tak podivn, te trochu usnul.

Pjdu se podívat." Šla se podívat. — Bylo už uklizeno a proto také

ležela jen jedna ženská sukn na posteli. Na sukni byly houfy tch nej-

krásnjších kaštan a sukn byla tak umle položena, že všechny ty

kaštany na vrch ležely a z blosti sukn nic jsem nevidl. Ale byly to

kaštany! Musel jsem kolem nich, kolem škopku a k p. K. do pokoje.

Po strávení nkolika popelnic s runami a bez run, nekesanských obru
a leckterých jiných lahdek, o kterých jsme nevdli, co s nimi naši

pedkové dlali, odebral jsem se bez tance zas kolem škopku a ka-

štan ven. K veeru se u Vás dostavím.

Váš J. Neruda.

Jak z listu patrno, neposkytl Krolmus Nerudovi žádoucího mate-

riálu a není divu, že ten veer u Holinu rozmrzelost svou nad tím ne-

tajil. Zde nalezl však nejen útchy, ale tak vážné pomoci pro lánek,

že mohl nezdar svj u Krolmusa lehce oželeti. Nevíme, zdali již téhož

veera, nebo pozdji pi jiné návštv veerní u Holinu Neruda jádro

svého lánku si sestavil, jisto jest, že stalo se tak za pomoci Frant.

Holiny, který mnoho eských tanc a melodií k nim znal, a ješt více

pispním babiky sleniny, Marie Šubrtové, která rzné staré tance mu
netoliko jmenovala, ale i tanila a k nim též písn, pokud se pamato-

vala, zpívala. Krom seznamu tanc, který od Krolmusa do lánku pijal,

jeví se Neruda v práci této zcela samostatným a pvodním.
Ze i jinak pi snaze, aby „Obrazy života" hned prvním íslem vy-

braným obsahem vynikly a tenástvu se zamlouvaly, nehled ani k stránce

obrázkové, redakní starosti jeho byly nemalé, neteba dokládati. Již

nutnost, hájiti smr, kterým mladá generace, v asopisu hlavn zastou-

pená, se nesla, vyžadovala opatrnost a energii vzácnou.

Odprce ohlásil se v druhém svazku „Poutníka od Otavy" na r. 1858.,

redigovaného Vlastimilem Janotou v Písku, pod šifrou K „Listy z Prahy",

z nichž druhý a tvrtý oste proti stoupencm „Máje" vystupuje.

List druhý o „Humoristickém kalendái" na r. 1859. a publikaci
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Nerudov „U nás" se zmiující, praví mezi jiným: „V literatue není

u nás mnoho nového, aspo co by za nco stálo. Knih vychází dost,

ale je to nejvíc potištný papír. Tak vyšel tyto dni od vydavatelstva

Humoristických list „Humoristický kalendá", ale je v nm tak málo
humoru, jako v Humoristických listech. Lucus a non lucendo. Co se tch
Huni. List v asopisech navychvalovali ... To byl nebožtík „Paleek"
jiný chlapík ! . . . Jeho nápadm se musel každý srden smát . . . Jak
politování hodnou íiguru dlají proti nmu naši nynjší jaloví a škrobení

humoristé ! . . . Jiný nový plod literární jest malá knížeka, mající název

„U nás". Má prý to býti satira, jak lidé povídají, ale já tomu nemohu
vit, nebo neslyšel jsem nikdy, že by na lovka, satiru toucího, mohlo
pijít zívání."

V listu tvrtém, posuzujícím Hálkovy „Veerní písn" teme: „Podám
vám neomylný recept k básním takového druhn, jako jsou Hálkovy „Ve-

erní písn", které by ostatn stejným právem mohly býti nazvány ran-

ními, poledními, aneb plnoními písnmi. Vezmi : lásku, ptáky, hv-
zdiky, andlíky, píse, bol, slze, zadlej s hojnými plagiáty, dej do
formy vymazané slastí zármutku, va nad horoucími vzdechy šestnácti-

letého, nešastného milovníka, polej bekou z povidel a dej na stl,

pokud' se z toho kouí, aby to nevyichlo. Myslíte, že tropím žerty?

nikoliv, holá pravda, co vám píši : nahlédnte do knížky samé. tete tam
o kletb básníka (str. 53.), který nicmén nade všecko sob libuje v ne-

štstí svém (str. 55.), akoliv jenom samu bolest na svt vidí (str. 51.),

akoliv slzám jeho konce není (str. 42.) a písn jeho jsou jen jemné
naíkání (str. 40.), že nad ním sám Pánbh pláe (str. 32.) ; tte,
kterak pes to všecko ten zakletý básník jest:

„vdcem lidu božího
do zem zaslíbené.

On králem velkých království,

on knzem lidstva spásy atd (str. 56.).

Pkn dkujeme za takového vdce a za tu spásu v plái a naí-
kání ! Vbec je v knížce té až hrza mnoho pláe . . . Blahoslavím ti,

národe eský, že jsi zplodil tak hrozitánského básníka z plativého údolí

!

Ubohý ! tak mladý a již tak nešastný ! Snad odekla ti tvá milá ? . . .

Avšak bez žertu, bledý hochu, je mn t srden líto a víš pro? pi
nejmenším o 20 let jsi i)išel pozd na svt. Ped 20 lety za asu obli-

gátního weltšmercu, ale te v tomto ase praktinosti ! — — Poslechni

milý brachu dobré rady; pesta chodit' s tou hartikou a dej se na

emeslo. Kdyby to vdl nebožtík Copánek, jak se mu do emesla pleteš

!

„Ale co to ?" slyším vás volat, „to jo samá ironie a žádná kritika!"...

Tenkrát zanechávám kritiku „Lumíru" a „Pražským Novinám" . . . možná,

že se mi dost brzy udá píležitost napsati kritiku : to ale nebude kri-

tika njakého jednotlivého úkazu literárního, ale kritika záhubuého smru
jisté nejmladší strany (bohužel že strany) spisovatelské, jejíž bezpíkladná

arogance jenom její neschopnosti se rovná. Neraže nikdo býti v po-

cliybnosti, že míníme onen smr, z nhož vyšly aUnanachy „Lada Niola"

a „Máj", k nimž „Veerní písn" Hálkovy dstojn se adí." --
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:

Poátkem ledna r. 1859. vyšel první sešit „Obraz života" *), liše

se prospšn od „Lumíru" vybranými etnými básnmi a prosou pvodní,

jakož i dobrými lánky pounými. V „Mosaice", kdež pod záhlavím

„Literární obrazy I." poátek odpovdi na „Listy z Prahy" z „Poutníka

od Otavy" nalézáme, vnováno dosti místa literatue a divadlu, také

oblíbené tehdy anekdoty pstovány pod heslem „Trumfy". Byla zde i ást
hudební a na zadní obálce zvláštnost, vzorky ženských prací. Jediný pe-
klad „Birjuk" vzat z I. Turgenva.

Mezi stoupenci „Máje", kteí se tehdy v hostinci „u Moskvy"

v provaznické ulici ís. 393-1. denn scházeli a ze spolenosti Dr. Pod-

lipského, V. Vávry, nkdy i Jar. Erbena, Dragotina Špúna a pozdji

slavného belletristy horvatského Aug. Senoy, jakož i divadelních herc
Kašky, Lapila, Šimanovského, Pokorného, Brauna a j. se tšili, nebylo

ze sešitu té radosti, jež se oekávati dala. Vi výše uvedené kritice

„Poutníka od Otavy" ekala se v „Obrazech života" o Hálkových „Ve-

erních písních" úvaha co nejpíznivjší, však úvaha Nerudova, jakkoli

snad dobe mínná, vyznla písn a tvrd. Ponvadž i Hálek svj málo

lichotivý soud o Nerudov „Hbitovním kvítí" netajil, hrozila pi pa-

trném napnutí mezi obma roztržka i mezi družinou „Máje", ba eleno
již k osamocení Nerudy ; na štstí nevypukl boj zjevn a horlení a ptky
doznly v soukromí. Na venek inil sbor stoupenc „Máje" dojem celku

jednolitého, bavil se a pl unisono v „Moskv" co den své oblíbené ná-

rodní písn eské, moravské a slovácké. Nerudovou zamilovanou písní

byla eská

:

„Kéž je možná do tvojí komrky
])odivat se nu tvoje peinky,
jsou-li ješt takový
jaiío jindy bývaly,
nejsou-li pocuchaný."

kterou i pozdji, jsa dobré mysli, rád zpíval.

Dobrým pítelem té doby byl Nerudovi mimo jiné zvlášt Adolf

Heyduk. Oba básníci, mladí tehdy, seznámili se poprvé v taneních ho-

dinách u Linka, pozdji ped vydáním „Máje" intimnji v kavárn á-
slavského v nynjší Husov tíd ís. 352—L Za as redakce Nerudovy,

„Obraz života" r. 1859. býval asto Heyduk u matky jeho, pomáhaje

mu pi proítání rukopis, hojn docházejících, ba nkdy jídával zde

a vídal, jak se matka na Jana hnvá, že mnoho viržinek kouí a jak ji

ten obejmutím kolem krku a nkolika taneními obraty udobiti znal.

Také k Holinovým uvedl Neruda Heyduka, který tu zdomácnl záhy.

Tehdy mly V. Hugovy básn „Legendy vk" na oba básníky úinek
veliký. Mnohé hodiny noní, jdouce z „Moskvy" prohovoili o nich, pro-

vázejíce se bu smrem k Myslíkov ulici, kde Heyduk bydlel, nebo

smrem k malostranské ulici Ostruhové, obydlí Nerudovu. Vlastní tmel

duševní mezi obma byla národuí píseii, již oba mli za vzor básn ly-

rické. K dostižení vzoru ovšem každý svou cestou šel, Heyduk více ná-

podobou, Neruda svou vlastní, reflexi neodmítající.

'') J. Vilímek uveden jako redaktor nejspíše dle pání.
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V druhém, únorovém sešite*) dokonena odpov na „Listy z Prahy"

„Poutníku od Otavy" pod zmínným záhlavím „Obrazy literami I."

Podepsána jest písmenami K. S. (= Karel Sabina). Z obsahu jejího zdá

se nám význanjší ást, kde pisatel po širším úvodu, pecházeje ku

kritice, jaká by mela býti u nás, na str. 35. „Obraz života" praví:

„Avšak eská kritika pohíchu nám poskytuje jen obraz mlhavý a ne-

jistý. Mítka její jsou kivá. Daleko za asem kulhajíc a ruch jeho ne-

pochopujíc, literární naš život spíše umrtvuje, nežli oživuje, nenadchnouc

jej ani jedinou svží myšlenkou, nepodajíc mu ani jedné pohnutky k po-

kroku, ba spíše zpt jej tlaíc ku smrm pežilým, vdou pekonaným,
osvt v cest stojícím. Ano tam až došla kritika eská, že v zaslepeni

svém ani tmu nevidí, které slouží" .... a další, kde na pisatele „List
z Prahy" útoí, jak následuje: „Takové zpozdilé kvítko, ua suchoparu

eské kritiky vzrostlé, nás nedávno v „Poutníku od Otavy" pekvapilo.

„Poutník", v slabé chvilce se zapomenuv, uveejnil „Listy z Prahy", jež

co stranná mínní nezralého a odvislého ducha bychom, jako jiné po-

dobné, opomenuli, kdyby dopisovatel jako na doplnk své špatné chuti . .

.

si byl konen na smry nevyjel, jimž nerozumí a na jejichž pocho-

pení . . . nikdy nedostaí. Skromný lovk zajisté duševní svou malomoc-
nost ukrývá, kde jen mže, ale onen dopisovatel z Prahy svrchovaný

svj nerozum ua bíledni vynáší a s nepíkladuou arogancí se za kazatele

nejnovjších spisovatel eských vystavuje, mezi nimiž i mnozí jsou, již

smry jasnými a ku svžímu pokroku elícími jeho babí moudrost od-

kopnou co prázdný cop. Pan dopisovatel nenalezl ani v „Humoristických

listech", ani v „Humoristickém kalendái" za mák humoru. Pravda vru
a veliká to škoda obou tch spis, že ua nejkomitjší íiguru kritiky

eské nedošly a ostrým biem ji nedošlehaly ! Bylyf by si tím zásluhy

získaly o eský humor, . . . nejvíce ale o progressivní smr vyvinující se

literatury naší, jejž utiskovati a kdyby možno bylo zašlapati, životní

úlohou se zdá býti všech kritických nedouk eských. Známe vás a víme,

jakého druhu básnické klinkáuí vašim duším lahodí. Žaly básník vás

mrzí, co taky s tmi nespokojenci na svt? Bichopásek jest spokojený

lovk, nebo se zatarasil klassickou fraseologií a domýšlí se, že v ní

všecko blaho národní leží. Nebohý bichopásek, jak jej ten Hálkv Welt-

schmerz tísní! Žertuje o nm —• avšak nevte mu, ten jeho žert je

lež, jako tyi ])tiny jeho výrok, on se nesmje pi tom Weltschmerzu,

on se strachy tese, bojí se ho, nebo ví, že ten Weltschmerz nestojí

samoten, že v záptí jeho nový ruch asový se blíží. Lituje Hálka, bá-

sníka „Veerních písní", že nevyšel s nimi ped 20 lety do svta, my
však naproti tomu litujeme pana dopisovatele, že tenkráte ua svt byv,

posud niemu se nenauil, co pokroilého muže šlechtí a snášenlivého

ducha osvduje, ale i)adaje vždy níž a níž posléze ua podlé smýšlení

dopadl a tam se usadil. JestiC to pouhá zoufalost duševní malomocnosti,

která z jeho lánk mluví. To „U nás", pi kterémž prý usnul, cinká

mu v uších, jako by umírákem se zvonilo té osi)alé, myšlenkoraivé lite-

rární manýe, i)i které se tak dobíc spí a pije ! Ale smr té nové

•) Pi* tomto seSitu a následujících uvedou již .1. Neruda co spohipracovnik.
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jakés strany, jejž pan dopisovatel zkázným nazývá, ruší mír jeho duše.

Jest to tentýž smr, který z „Lady Nioly", „Máje" a t. d. vyzíral. Jemu
a podobným jest ovsem ten smr záhubný, nebo si pranic neváží pouhé

emeslnické šikovnosti, nevšímá si školských fortel, ale hledá myšlénky.

Není to smr literárních mumijí, jež si práva živoucích lidí piosobují,

ale smr volného prlevu ducha, jehož heslem jest samostatná ploduost,

individuální vývin, rázný pokrok, svží pružnost, samé to vci, jichž se

bojí a o nichž ovšem v nižádné grammatice zmínka se neiní," . . .

(Obrazy života str, 74—75.).
Živjší a hlubší ozáení smru stoupenc „Máje" nalézáme v témž

sešitu „Obraz života" v ásti „Mosaika" a sice ped dokonením „Obraz
literárních I." pod záhlavím „Nyní" (str. 71—73) od J. Nerudy, kdež

po velezajímavém, obšírném úvodu, teme: „Podávejme lidu jen živé

a svží plody a literatura se zajisté zmže, lid se bude podíleti a vzroste

i spisovatelm z toho prospch materielní ! Poátky našeho literárního

vzkíšení sbíhaly se s dobou, když nmecká literatura nejvyššího stupn
se domáhala. S ní závodit bylo nemožné a brzy se pi všem nadšení

pedce seznalo, že následování toho, co už jiné literatury byly prožily,

taktéž k velkým výsledkm nevedlo. Mla-li se stát eská literatura ta-

kovou, že od ostatních národ by uznána byla, musil se vzít vydatnjší

ohled též k živlm ist slovanským. Náhle se stalo vše, co novjšího,

co cizího, zkázypluým pro náš národ; národ náš byl tak istým, ne-

vinným, holubicím, až se všem dtem srdce rozesmálo, talenty se mly
vmstnat do skleuník naplnných pouze slovanskou pdou a mla se

umle vyvinout literatura velká pouze na základu národním. Chtlo se

isolovat (ovšem ne ve vd), když vše kolem v jedno srstalo a mocný
pokrok se vymováním idejí rozvinoval, literatura se stala k radosti

všech malomocných tak zvanou „panenskou" a zapomnlo se, že bez

vniknutí cizích živl nic roditi se nemže. Kdo se opovážil mít evropské

veliiny, jako Shakespeara, Voltaira, vbec francouzskou, nmeckou,
italskou a anglickou literaturu taktéž za svou

;
pracovat na základu tom,

jejž velikáni jiných národ už byli položili, dále; pokraovat tímtéž

smrem, s pibíráním ale toho, co mu jakožto konsequencí ze slovan-

ského pibývati muselo: byl kaceován a jeho smr dsledn zavrhován.

Pibíráním konsequencí ze slovanských živl pocházejících mohla by za-

jisté literatura zcela originelní povstat, nesmlo by se však vzdalovat,

co jinde rozkvetlo a muselo vše za své pokládat, co jinde už stává. Jen

taková literatura vyhoví potebám našim, ujme se v lidu a nebude pouhým
kuriosum, nebude toliko nemocným díttem ! Co skuten nemravného a

záhubného, nikdo rozumný za dobré neuzná, veejnost to sama zatratí,

lid se toho neuchopí a uchopí-li, zase odstraní, jen když nco zdraví

ješt v sob chová; není tedy zapotebí, aby zvláštní zdravotní dohlídka

se utvoila, leda snad, když se o to jedná, aby se nkolik monopol
a nových úadek docílilo. Ostatn nech nikdo nemyslí, že ti lidé,

kteí nejvíce o záhubných smrech, nepoctivosti, panenskosti atd. mluví,

skuten mravními velikány jsou. Víme o nich pkné historky, pocho-

pujeme ale, že vodit veejnost za nos a co velikán poctn být, velmi

lahodí. Jen ku pedu všichni, již jsme mladí, silní a zdraví. Ume se
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u národ jiných, poznejme stupe jejich vývinu, spátelme se s jejich

svtem myšlenkovým a spracujme pak v sob vše v celek nový s tím,

co jsme s mateským mlékem už obdrželi a ve vlastech svých seznali.

Bude to pak zajisté slovanské, ponvadž co Slované jinak tvoit nedo-

vedeme. Nedáme se svrchovaností nevasnou v klece zavít, aniž zastrašit,

jako jiní ped námi. Bude-li obtí teba, položíme je a dokážeme za-

jisté, že i my u ostatních národ uznání dosáhneme, jakého se i mnohem
menším, ale ilejším národkm dostalo."

Záhy na to vyšedší osmé íslo „Poutníka od Otavy" pináší na str.

92—94, „Odpov panu K. S. v „Obrazech života" seš. 2." od J. Ma-
lého, který co pisatel „List z Prahy" z anonymity vystoupil. Ostí její

vedle nevážné polemiky vcné obráceno hlavn proti osob pisatele

„Obraz literárních L", Karla Sabiny, za njž v seš. 3. „Obraz života"

v „Mosaice" lánkem „První a poslední slovo J. Malému" str. 115 až

116., podepsaným „Redakcí", odpovídá J. Neruda. Osten lánku vedle

obrany K, Sabiny a toho, co v seš. 2. „Obraz života" proti pvodci
„List z Prahy" uvedl, obrácen opt hlavn proti osob Jak. Malého.

Že odpov stejnou zbraní od Nerudy byla perná a pímo drtivá, umlkl

na delší as Jak. Malý. (Pokraování.)

Tužebník.

z „Ptaích motiv".

Jak teskný hoch, jenž po dveti touží,

rád prchá do skalin

a vlhké oko v sluj a propast hrouží,

7. kad vný zeje stín —
jenž v samot zíceninách smuten sedá,

až na západ zora kídla zvedá

a nebe perly sype zemi v klín,

tak podobný snad do skalin t pudí —
mj šedý pvce s rzivožlutou hrudi

a leskle erným kídlem nad samet —
žal v plachý let.

Jak chvješ se a teseš ped mým krokem

a prcháš dál a dál

svým kratikým, le blesku rovným skokem,

pro pak bys mne se bál?

pro zpvák zpváka, mj ptáku milý?

Juž na balvanu odpoi si chvíli

18
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a zazpívej mi srdce svého žal

a vypravuj, co trýzní t a bolí,

ty druhu skal a pustin po okolí

a hradu rozvalin, kam zalétáš

a hnízda dbáš.

Nuž zpívej, pvce samoty a stínu,

skal pohádko a hor,

sne ubohých, již v trosek pustém klínu

svých ader stesk a spor

a duše žalost slzou ukájeli

a z výhn duše slunné jiskry péli

;

tch písní záících mi zapj sbor,

mn zapj je i veškerým tm lidem,

již tšiti se chodí samot klidem

a rozvlnné duše bouný cit

chtí utišit.

O pj a pj a zbav mou duši mrak,
vždy vzlétá výš,

když pi svých slokách s hvzdikami zrak
tvá k nebi obracíš

;

vždy zoufalec, jenž v propast hlavu chýlí,

zpt ustoupí, když slyší t v tu chvíli,

a v nových nadjí se vrací íš,

mrak bolesti v slz vlažný déš se mní,
to nebeský je píval oištní,

až ader mlžný luh je ven a ven

zas operlen.

O pj, o pj všem poustevníkm žití

a zoufajícím všem,

až adra jejich budou plna kvítí

a perly v nm;
až každé srdce, jež mráz žití hnte,
zas radostí, jak bujná rže zkvete,

a vlhké oko vzplane opálem,

v nmž barvy štstí v zái slunce hrají,

až kdo byl vyhnán, zpt se vrátí k ráji,

kde zaskvl by se rosou na kvtech
sn jeho vzdech.

Adolf Heyduk.
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Z krajináské mapy.

Na vrcholu.

Bez dechu stopuji závratnou stezku,

jest jako vyryta klikami blesku,

výše a výš pne se k oblak píkrovu;

lidských že krok to sled?

A kdo tam dojde, je možno, by k domovu

po srázu dol se navrátil zpt?

eho tak vysoko stezika hledá?

Zdá se mi pímo, že k slunci se zvedá.

Pode mnou mizí a šeí se dolina

v asný již veerní chlad.

Výš, ješt výše, jak v pohádce hrdina,

proniknu mrákavou v slunený hrad.

O každou pí vede nad krajem zkázy

stezika zápasy s hroznými srázy;

stoupá však, dobývá pdy krok za krokem,

smlá i mrštná co had

;

harcuje poskokem, doráží útokem

nad hloubkou zející v slunený hrad.

Zvdti prahnu již, k jakému cíli

lovk tak vzdorn, tak odvážn pílí,

za jakou tužbu to s propastmi bojuje,

nedbaje trud a bd!
Jaké mu vítzství výše ta slibuje,

že k ní tak chtiv si vyšlapal sled?

Výšina skály a výšina žití

!

Hle, jaký palác tam bíle se tpytí

!

Zahrada pi nm se kvtným zdá ostrovem

uprosted kamenných vln

!

Vríjhol je dosažen — i)()kryt je hbitovem,

slunené záe a smíru je pln . . .

18*
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Zimní pocit.

Te neklaní se vonný kvt
tvým krokm, nech ho ušlapají,

ni list šum ni pták let

ti v pozdrav nevlá v mrtvém kraji.

Te vánek mkkou dlaní svou

t nepohladí po mdlém ele,

a smavé dálky nepozvou

t v slastný útk z tvého žele.

Tvým snm i tužbám píse vln

již pochlebenství nezašeptá;

co v srdci máš, ím duch ti pln,

ten suích, ten led se po tom neptá.

Kol mrazná bl, jak moe pn,
v nm tonou erná pásma les,

kraj zmizel, tpytem zatopen,

a nikde hnutí, nikde hlesu.

Jest jak by vle pírody
sled každý shlazovat se jala

své lásky a své lahody

i štstí, jímž t vyhýkala.

Jak ocel skví se písný chlad

jí v nžném kdys a žhavém hledu,

zí tak ti v líci, jak bys klát

ml skamenti v poušti ledu.

Jak tmavý ter tm zrakm vstíc

jsi sám, — a kol se nive blá . . .

Zda ješt živ plá ti líc

a živ dumá duše velá?

Sám, opuštn, zda cítíš jej

ten los, jak smrtn v žití zebe ?

Klát ped Medusin obliej

a vypovzen v sama sebe?

A pec, by tvorstva ledny kruh

se tebe zíkal bez úasti;

pak srdce pro svj žár i ruch

je teprv s pýchou samo vlastí

!
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Když obklopeno ledných hor

i ledných duší pustým zmtem,
tím výš plá šlechetný v nm vzdor,

jenž ví, že samo svým je svtem!

A ví, nech za obzoru mez
bl mrtvé zeje v spoust zimy,

že v nepoznaných skrytech kdes

má svého žáru pobratimy.

Když mrazem krut ztvrdla zem,

pak srdcem vzrstáš ku poznám,

co lásky a co vle v nm —
a síly, jež svou lásku brání.

Eliška Krásnohoraká.

Z upomínek
na Marii ervinkovou-Riegrovou.

Podává Božena Augustinová.

dyž pohižuji se do vzpomínek dtského veku, do doby
mlhou již zastené, jedním z nejživjších obrázk, který

utkvl mi v duši, jest setkání moje s malou Márinkou
Riegrovou po návratu našem z letního bytu na podzim
r. 1860. Znaly jsme se sice díve již, ale dlouhé od-

louení, které nastalo pobytem jejím v Nizze, vyhladilo

z prchavé dtské pamti upomínky na nepíliš asté
styky. Proto vidím ji ped sebou nejjasnji v té chvíli, kdy pivedla
paní Riegrová dcerušku svoji k nám ve smutením obleku. Svtlovlasé

dvátko hledlo na nás tázav a pece pívtiv svýma velkýma, modrýma
oima. Nám dtem se patrn nepihodilo do té doby vidti malou holiku
v erných šatech a zjev ten nás pekvapil nad míru. Myslím, že jsme
jí to ihned ekly, sotva že jsme se s ní octly o samot, neboC urit
se pamatuji, jak nám ekla, že zemela jí babika. Pak vypravovala nám
živ a velké oi planuly pi tom horlivostí, jak s maminkou dlouho,

dlouho jela, než dostaly se do Nizzy za babikou, jak si tam hrávala

v zahrad pod stromy, na nichž rostly oranže a jak ze všech oken bylo

vidti moe. Nám dtem znlo vypravování to jako pohádka. V duchu
vidly jsme na té ohromné vod loky, houpající se na vlnách. Jaká by

to byla radost, projíždti se nu nich jako onu! Když však nám povdla,
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že v Nizze se mluví francouzsky a že ona sama také se tam nauila

jazykem tím mluviti, tu obdiv náš promnil se v jakousi zbožnou úctu.

To nebylo obyejné dít jako jiné známé nám dti, byla to zajisté

bytost nevšední . . .

V dojmech dtských jest mnoho divinace, proto snad, že dti vše

pojímají bezprostedn citem.

A tento první neuritý dojem v dtství vyjasnil se bhem let

a neopustil mne již nikdy.

Již v prvních létech dívích, kdy bohaté dary ducha a srdce jejího

poaly se projevovati zpsobem pekvapujícím, potvrzovalo se dtské
naše tušení. Marii Riegrovou nebylo v nižádném ohledu možno smísiti

s ostatními. Ani jedinou stránkou povahy nestýkala se s interesy všedního

davu. Bylt díví její zjev proniknut takovou pravdivostí v cítní

a v smýšlení, nesoucím se nadšen jen za nejvyššími cíly životními, že

tehdy již nedovedlo nic malicherného, nic všedního ji upoutati. Tak
hluboko to pod ní leželo, že k tomu ani nedohlédla. A v dob té bylo

každému blízkému pozorovateli patrno, že vyrstá ped ním nejen docela

neobyejná intelligence, nýbrž i vzácná povaha, která projeví se, až

dospje úplného rozvoje, rysy velikými. Vývin ten dl se zpsobem nej-

pirozenjším. Vždy prožila celé mládí v ovzduší velikých myšlének

a vážných in, v blízkosti dda svého Františka Palackého, otce a matky,

ve významné dob silného ruchu vlasteneckého. Vnímavá mysl její pojala

všecky tyto dojmy hluboce, silný pak duch dovedl asem tak samostatn

zpracovati vše, co kdy prožila, procítila a prostudovala, že ve všech

oborech innosti její zstávají po ní památky ceny trvalé. Kdo obklopen

byl v mládí osobami vynikajícími, kdo byl stále svdkem velkých zámr
a závažných in, mí také sama sebe opravdov a tak i Marie er-
vinková-Riegrová ani v letech díví skromnosti ani ve vážném sebevdomí
vku dosplejšího, kdy dobyla si již úspch a získala si úctu všeobecnou,

nikdy nepeceovala ani svých prací ani svých schopností. Pokládala

vypstování dar jí svených za životní povinnost. A pi tom všem

nebylo ani stínu slabosti; pevná vle a nezdolná energie, kteréž vtiskly

pee vku jejímu zralému, klíily již v nžné duši díví, tlumeny jsouce

úctou tém zbožnou k rodim i k ddovi.

Tak uplynula díví léta její jako píprava pro budoucnost; o pracích,

jimiž se ilý duch její v této dob zamstnával, veejnost se nedovdla.
Teprve když se byla provdala za pana Václava ervinku, editele velko-

statku maleského, a když pak trvale se usadila na venkov, tichý

a v zimních msících i dosti uzavený zpsob života na osamlém zámku
vybízel ji ku práci literární.

Nkolik básní a libret svdí o smru prvních tchto let práce její

literární. Od rozmilé híky pro domácí zábavu napsané a chotm jejím

komponované: „Dal si hádat", pokraovala k pracím vážnjším a napsavši

K. Šeborovi „Zmaenou svatbu", obohatila v pravd literaturu naši

„Dimitrijem", jejž vážné hlasy kritiky pietly k nejlepším librettm

našim, zvlášt v pvodním zpracování, kde ústupky inné pozdji skla-

dateli nerušily silný dramatický závrek. Ku pání Antonína Dvoáka
odevzdala mu pozdji také text „Jakobína".
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Mezi tím však i jiné práce literární ji zamstnávaly. Když roku 1880.

ctitelé Bernarda Bolzana chystali se oslaviti sté narozeniny šlechetného

lidumila a knze, odhodlala se Marie Cervinková-Riegrová, byvši odchována

matkou v názorech Bolzanových a pilnuvši obdivem k svtlému zjevu

vzácného muže toho, napsati životopisný jeho nástin a zpsob, jímž

nesnadný úkol ten rozešila, svdí nejen o velikém jejím nadání, ale

i o dkladných vdomostech a obsáhlých studiích. Prací touto sblížila

se osobn s kruhy filantropickými, v nichž matka její pracovala, a po-

znavši asem vážné mezery literatury naší v oboru tomto, napsala objemné,

vážné dílo: „Ochrana opuštné mládeže", etnými drobnjšími lánky
a veejnými pednáškami snažila se v širších kruzích probuditi porozumní
a zájem k tmto otázkám.

Pi tom velikou ást jejího asu vyploval ruch politický. Vše, co

hýbalo myslí otce jejího, k nmuž lnula vroucností silných povah, mocným
ohlasem ozývalo se jí v duši a vedlo ji k tomu, aby horliv sledovala

zjevy života politického, ženám obyejné tak vzdáleného. Všestranné

vzdlání její však i zde nalezlo jí úkoly. Ve sbírce „eí Dr. F. L. Riegra"

peklady eí vídeských pocházejí z jejího pera.

Obdivujeme se jí, že v návalu nejrznjších tchto dojm nalezla

ješt as a klid k vtší práci belletristické. Pokládala ji za zábavu, za

oddechnutí ve svžím vzduchu po dusivé atmosfée života politického.

„Píšu si nco pro zábavu a potšení," pravila a plodem této „zábavy"

byl „Letní sen života".

tenái Kvt v dobré pamti chovají zajímavé dílo, tak hluboce

pravdivé, tak živé procítné. Jemn melancholická nálada se závreným
mottovým akordem vyznívá v resignaci. „A není-liž Letním snem vyznaen

poslední, závrený mezník našeho mládí?" pravila, dokonivši práci.

„Zdaž nedosnili jsme jej ve chvíli, kdy vstupujeme do té fase života,

kde na posledním rozhraní mezi mládím a dobou úplné zralosti ustupují

tužby osobního našeho štstí a my poínáme spokoj ovati se reflexem

toho štstí, které dovedeme vzbuditi v jiných?"

A sama netušila, že jest „Letní sen života" také závreným
jakýmsi mezníkem jejího vlastního, dosavadního snažení, že práce tato

jest posledním vtším dílem v klidu venkovském ukoneným, že v blízké

budoucnosti nastanou jí povinnosti vážné, které innost její uvedou na

jiné dráhy. Ještc v beznu r. 1891. napsala sice v tiché Malci pochmurný

obrázek „Vdova", v nmž pravdiv zachytila šeré dojmy smutných návštv,

které za posledních let konávala s matkou svojí, kdykoli do Prahy zajela.

A nebyla-li v tom tajemná jakási shoda, že obírala se dojmy tmito

s matkou spolen prožitými ve chvíli veerní, kdy telegraf donesl do

Prahy zvst o neoekávaném úmrtí matin v cizin, o nmž na zámku

Maleském tušení ješt nemli? List otcv, téhož jitra došlý, byl ji

úpln upokojil o stavu matin. Klidn veer ukonila práci, aby z rána

procitla k velké bolesti. Ohromující zpráva o smrti matin vzbudila

v ní zárove starost o otce. Ihned vydala se na cestu, jemu vstíc,

avšak již ve Vídni stihl ji telegram, aby dále nejezdila.

Nastaly trapné chvíle ekání. Sklíena nepokojem a bolestí vešla

dopoledne do votivního kostela nedaleko otcova bytu. Byl všední deu»
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mše již dávno odbyta, veliký kostel úpln prázdný. Velebné ticho kol

kolem zvalo k modlitb. Dlouho byla pohížena v sebe, když pojednou

zaslechla na blízku tiché stkáni. Rozhlédnuvši se kolem sebe, spatila

chudou ženu, kleící na dlažb kostelní ped vedlejším oltáem, usedavé

plaící. Soucitné srdce táhlo jí k nešastné, dnes mocnji ješt nežli

jindy, ježto sama trpla. Sklonila se k ní se slovem útchy. Žena se

vzchopila a pohlédnuvši jí do oí, z nichž záila dobrota, jako uchvácena

nepochopitelnou dvrou, povdla jí vše. Byla eška a historie života

jejího byla zoufalá, jako všecky šeré historie ubohých, osamlých dívek,

které bez vlastní viny utonuly v kalu života velkomstského. A v té

chvíli, kdy pod velebnou klenbou chrámovou naslouchala bezdné gene-

rální zpovdi ubohé, ztracené ženy, myšlénka, která dávno šeila se jí

v duši, od tch dob již, kdy prostednictvím matiným poznala pomry
chudiny, kdy nahlédla ve vnitní její život a spatila tolik bolestných

obraz mravní bídy, myšlénka, že jest povinností žen tíd spoleností

chránných, poskytnouti mravní ochranu osamlým dívkám z lidu, dozrála

pojednou v pevný úmysl pokusiti se o zaízení podobné. Bylo jí, jako

by duch matin byl jí na blízku a vyzýval ji ku práci té. Vycházejíc

z kostela slíbila si, že ji provede na památku dobroinného psobení
matina.

Tak vyvolala v život o dv léta pozdji spolek „Záštitu". Co píle

a neúmorné energie bylo potebí, nežli získala v naší spolenosti dvru
myšlénce, v cizin již dávno rozšíené a uznané, nežli provedla práce

pípravné, než pemohla veškeré pekážky v cestu se stavící, o tom zde

mluviti nemžeme. Že však pes to vše provedla nesnadný úkol tento

jako vždy se zdarem úplným, že v dob krátké upravila mladému spolku

pevnou pdu a zabezpeila mu pirozený, zdravý rozvoj, to opt jen

dkazem nevšedních schopností a velikého rozhledu.

Tak po smrti matin, trávíc k vli otci doby zimní v Praze, octla

se na cest filantropie, pracujíc horliv, neúnavn a povzbuzujíc vlastním

nadšením i jiné k dílu prospšnému. Vedle vlastních prací pevzala
i nkteré práce po matce, tak zejména v komitétu dam pro mstské
opatrovny, konajíc každého roku mnoho návštv v píbytcích chudiny,

o jejíž povznesení hmotné i mravní horliv peovala. V nkterých ástech
msta hlavn na Hradanech a na Malé Stran není zajisté ani jediného

dom chudinou obývaného, jehož by nebyla navštívila. Nelekala se temných

vchod, poloshnilých schod, nevlídných byt, neznala strachu ped nákazou.

Ani zde nemyslila nikdy na sebe, nýbrž pouze na ty, jimž pinášela

pomoc a útclm. A zjev její prozáený dobrotou a pravým, velým sou-

citem, krásný hlas, jímž dovedla tak lahodn se dotýkati rozboluuého

srdce tri)ících, vzbuzoval neobmezenou dvru v lidu. Neplná tyi léta

trvaly tyto její cesty mezi chudinou, ale již ji znala vtšina chudých

žen pražských a milovala ji. VycítilyC v ní hloubku milosrdenství, tušily,

že by ani slabosti jejich píke neodsoudila. A vskutku, když setkala se

nkdy s pošetilým nevdkem, jak ani jinak býti nemže, uezauevela na

ubohé lidi, nýbrž zastávala se jich horliv: „byli by lepšími, kdyby byli

mohli žíti ve spoádaných pomrech."
Nkdy vracela se z dalekých tch cest velice umdlena; zdraví
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vypovídalo jí služby. Již dávuo potmšilá choroba podrývala koeny jejího

života. Pemáhala se nadlidskou silou vle a zapomínajíc vlastních útrap,

nalézala i nyní uspokojení v tom, když mohla potšiti jiné. A pi
vzpomínce na nešastné, jimž práv byla ulevila podporou hmotnou

a které byla povzbudila slovem útchy, vycházela z velikých modrých

oí její záe, obestírající bytost jejích zvláštním kouzlem. Pi poslední

schzi spolkové, kterou ídila, byl dojem ten tak mocný, že stará dáma,

sedící naproti ní, pravila: „Nemohla jsem od ní oi odtrhnouti, bylo mi

jako by se nad ní vznášela svatá jakási záe."

Nikdo netušil, že dny její jsou seteny. Ješt zrálo v inném duchu

mnoho velkých zámr, ješt nebyl vykonán hlavní úkol její životní:

Životopis Františka Palackého.

Uprosted veliké, pilné práce, v plném proudu innosti byla rázem

petržena nit života jejího. Tiše, beze vzdechu klesla v náru smrti. Tak

zmizela nám, zanechávajíc za sebou svtlou stopu nehynoucích prací

nedlouhého, avšak významného života. Tm pak, jimž dopáno bylo štstí

setkati se s ní blíže, zstavila v srdci památku ženy z nejvzácnjších,

nebo poznali zosobnný ideál lidské dobroty

!

V soumraku boh.
Kronika. Podává Julius Zeyer.

(Pokraováni.)

edy slyš," pravil cizí muž. „Domov mj je ve Švédsku.

Jmenuji se Jokul a otec mj, posud tam žijící, jest

Ingemund, jarl Gautlandský. Že život mj byl zlý —

•

víš to dobe. Co me vedlo v temnotu, to ovšem nevíš.

Že jsem o tom snil, zanechati zla, vrátit se do Švédska,

do Gautlandu, kde i matka moje posud žije, to jsem ti

už ekl. Ach, že tak skoniti byl mj osud . . . Nuž,

uzuáváš-li, že jsem ti inil dobe za zlé, které's mi spsobil, pak slib mi

toto : že vyhledáš mé rodie. Jednej dle mé rady : nejdíve promluv s matkou

mou, jmenuje se Vigdis. Povz jí vše dle pravdy, jak jsim zabil a pro. Pak

ale vyi jí mj pozdrav poslední, ekni jí, že lásku svou jsem jí zachoval

vždy i ve zlém i v híchu i v temnotách nejhlubších svého života. Ona že

v nich byla jediným paprskem a že jsem jí žehnal dechem posledním. Pak jí

ekni, že ji prosím, aby stála mezi tebou a otcem mým, aby sjednala

smír mezi vámi a spátelila vás. Chci, abys jí byl synem, bys ji miloval

a tšil, nebo hoe její o mne bude veliké a otec mj je tvrdý a útchy

u nho nenajde. Povz jí, že chci, aby te zasnoubila s vnukou svou,

tak že budeš lenem její rodiny. Zde je zlatý prsten, ten jí odevzdej
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na znamení, že te posílám a aby vdla, že jsem ti jej odevzdal, ekni
jí, že jsem ti povdl, kdy mi jej dala: v té noci hvzdnaté, na behu
moe, když srdce naše po mnohém nedorozumní se našla a láska naše

se vzájemn nám zjevila jako dlouho skryté svtlo a když m s pláem
sladkým tikráte políbila na elo ! . . . Nuž, až jí to vše povíš, bude
hoe její velké, ale z lásky ke mn, na žádost mou pijme t, a se

srdce její bude bouiti proti tomu, jenž jí syna usmrtil."

J5kul, unaven mluvením, byl jako v mrákot a oba muži leželi

vedle sebe hodnou chvíli bez nejmenšího pohnutí, oba jako znieni. Jókul

první promluvil.

„Bude-li ti dopáno, bys ml dti a vnuky," pravil, „nedej jménu
mému zahynouti úpln. Éekni jim, že a mnoho zlého jsem spáchal,

pece na konci dobrý že jsem vykonal in, že jsem tebe pustil z moci
své a život ti daroval a zlé ti dobrým splatil."

„Dle vlastního jednals rozhodnutí," ekl Thornstejn, „a nebylo to

úpnlivou prosbou mou, že jsi byl obmken.-'
„Vidím, že je ti život lhostejný," odvtil Jókul, „a chválím tvou

mužnost. Ale nechválím, že vida mé dojmutí nad mládím tvým a vida

m kajícného, nepociuješ nejmenšího hnutí ve prospch mj."
Tu ozvala se v Thorstejuovi velká lítost a zvolal

:

„Mýlíš se! Krvácí srdce moje nad tebou, lituji svého inu a prosím

t, bys mi odpustil. Zab m teba, ale nechovej ke mn nenávis."

„Dej mi polibek smíru," ekl J5kul s úsmvem záícím a když jej

Thorstejn poceloval, mlel chvíli a pak tázal se: „Pjdeš tedy do Švédska,

a uiníš, o jsem t prosil?"

„Uiním, na své slovo!" zvolal Thorstejn. „Uiním vše vrn, jak

si žádáš."

„Díky!" ekl J5kul. „Avšak mám ješt jednu prosbu. Neprozra
jméno moje nikomu zde, leda dvrn svému otci. Na jméno mého rodu
dávat hanb na pospas?"

„I to ti vyplním," sliboval Thorstejn, „nikdo nedoví se z úst mých,
kdo jsi byl."

„Díky i za to!" vzdychl Jokul. „Umírám tedy klidn."

Mleli zase chvíli a pak pravil Jókul už slab

:

„Te je konec, nemám co bych ti ješt ekl. Sejmi ten zlatý mj
prsten . . . Tak ... A nyní vytáhni me z mé rány" . . .

Thorstejn uposlechl, krev se lila z rány, chrapot dral se Jókulovi

z úst, oi se obracely v sloup, trhl sebou mocn, pak ležel tiše a tak

skonal. —
Smutn a zamyšlen vracel se Thorstejn, když se rozeduívalu, po

té stezce dol, po které byl vera k domu Jókulovu stoupal. Sedl na
kon a jel smrem k domovu. K veeru setkal se v lese s otcem, který

jej hledal s celou tlupou ozbrojených muž v pustinách. Ketil se mrail
a radoval zárove, když syna svého spatil, a vyítal mu živé, že se

vydal do takového nebezpeí.

„Co na tom," ekl suše Thorstejn. „Málo na tom záleželo, zhynu-li

i nic."

„Nevdný!" rozhorlil se Ketil.



278 Julius Zeyer:

„Komu a za ml bych vdným být?" odvtil vzdorn Thorstejn.

„Aspo na matku svou ms pamatovat," ekl Ketil a svsil hlavu.

„V tom, ote, máš pravdu," pravil Thorstejn. „Kvli uí jsem rád,

že mi štstí pálo, nad obyej pálo. I ty, konen, budeš se mnou
spokojen."

A za jízdy vypravoval Thorstejn vše, co se s ním udalo. Nechtli
mu nejdíve ani vit. Brzy však nebylo pochyby, a sláva Thorstejnova

šíila se celým krajem. Posléz svoláno docela i krajské shromáždní
a tam mluvil Thorstejn veejn o svém inu. Mluvil skromn bez chvástu.

„Uvádím v obecnou vdomost," pravil, „že lupi už není v horách.

Nech každý nyní se hlásí o své a a to vezme tam nahoe v lese, kde
nebožtík posud nepohben leží. Co zbyde z koisti, pipadne dle práva mn."

Velice byli všichni spokojeni. Hlunou sklízel Thorstejn slávu a vy-

ptávali se do nekonena po podrobnostech. Éekl vše, co vdl, ale dle

svého slibu zamlel jméno JOkulovo a neudal jeho vlast.

Za njaký as chystal se Thorstejn do Gautalandu k rodim Joku-

lovým, jak byl slíbil. Otec jeho mu marn bránil.

„Jedeš jisté smrti vstíc," zvolal, „je to šílenství, mysliti, že ti

jarl odpustí vraždu svého syna."

„Nejedná se o to, jedu-li smrti i sláv vstíc," odvtil Thorstejn,

„jedná se prost o vyplnní slibu, slavn umírajícímu uinného. Což za

tvé doby se rušilo dané slovo z opatrnosti ? Jsem muž, inem svým uzrál

jsem a muž iní, co mu svdomí káže."

Ketil mlel a Thorstejn, doprovázen nkolika soudruhy, dal se na
cestu do Gautalandu.

Když se po namáhavé cest ocitl ped domem jarlovým, bylo práv
ráno. Dm byl vysoký, velký, starý a zasmušilý. Panovalo tam hluboké

ticho. Ped otevenými vraty potkali Thorstejn a jeho druzi sluhu, odpo-

vídajícího na jejich poptávku, že je jarl na honu, že vyjel ze dvora

ješt ped svítáním. Vedl je, když s ko seskoili, do velké, prázdné

sín, kde sedli na lavici podél zdí. Pinesli jim pokrmu a pití a za ne-

dlouho vešla vládkyn domu. Vysoká, neshrbená pes své stáí, stála

ped nimi v temném rouše svém a vítala je klidn. Bílé, dlouhé vlasy

padaly jí na ramena a prostá stíbrná elenka je jímala kolem skrání.

Temný závoj splýval jí od temena hlavy k pat. Podpírala se o dlouhou,

stíbrem kovanou berlu. Oi její byly smutné a tvá její jevila únavu

života. Hlas její, když pivítala hosti, byl plný a ješt zvuný. Thorstejn

se zachvl, i v tom hlasu, i ve výrazu tváe a oí bylo cosi, co mu
pipomínalo Jókula. Sklopil zraky a cítil, že bledne. Zmužil se však

a pravil, vstávaje: „Bu pozdravena, paní. Nejsem pouhým hostem v dom
tvém, jsem poslem. Avšak zvs, kterou ti nesu, je pro tvj pouze

sluch. Dopej mi tedy, abych s tebou promluvil beze svdk."

Podivení jevilo se na tvái staeny, pohledla na Thorstejna a vidouc

jeho vážnost a chvní jeho rt, nedovedla úzkost jakousi skrývati. Hlava

její se sklonila ku pedu a dech její stal se rychlejším. Neekla však

slova, kynula mu pouze, by za ní šel. Vedla jej chodbou dlouhou a šerou

do vlastní komnaty. Tam, opena o svou berlu, stála blízko vysokého
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kesla, umístného pod baldachýnem. Ukázala na sedadlo. „Sedni," ekla
tiše, „a mluv."

Thorstejn sebou nehnul a pravil: „Zpráva, kterou ti nesu, tebou

zatese. Sedni sama, paní. Jedná se o tvého syna, Jokula."

Zachvla sebou siln, bledost jí pokryla líc a ekla pevn : „Je mrtev P*^

„Je zavraždn," odvtil tiše Thorstejn.

Neklesla na sedadlo, ruce její jen keovit jímaly berlu a hlava

její chýlila se nazpt v týl. Oi zavíraly se na pólo a ústa se otvírala,

jako by zápasila o dech.

Tak stála chvíli a pravila: „Zpráva tvoje, vru, je truchlivá. Ráda
bych v ni nevila, ale žel, že jest pravd píliš podobna. Co však pi-

mlo t k tomu, bys vážil cestu sem a zlou tuto zvst mi pinesl?"

„Piml m k tomu slavn daný slib. Dal jsem jej tvému synu,

když jsme se louili. Slíbil jsem, že ti povím vrn, jak a kým zahynul.

A proto nesmím ti déle tajiti, že ruka moje usmrtila jej."

Staena se vztýila do plné výše a oi její vzplanuly divoce, vzkikla

jako dravý pták.

„Cin mj psobí ti velkou bolest," ekl klidn a soustrastn Thor-

stejn, „ale byl svrchovan spravedlivý. Syn tvj J5kul vraždil a loupil,

nebylo lze to déle snášeti."

„Moje dít!" zašeptala bolestn, celo její tlo táslo se, slzy tekly

jí nyní z oí. Zastela si tvá dlouhým závojem svým a te teprve klesla

na keslo.

„Jókul! Jokul! Jokul!" opakovala si žalobn a tiše a hlava její

schýlila se jí hluboce na prsa.

„Cin jeho poslední však byl velkodušný," ekl Thorstejn; „já, který

jej zabil, byl v moci jeho úpln a daroval mi život. Je te na vás, bu
ho pomstíti nebo, jako on, mi dáti milost. Jako div v jeho, jsem nyní

v moci vaší. Poslední jeho pozdrav, paní, platil tob. Zde tento zlatý

prsten ti posílá, abys vzpomnla na onu noc hvzdnatou u behu more,

když srdce vaše se našla po chmurách dlouhých a když tikráte s pláem
jsi jej políbila na elo . . . Žehnal ti a nazýval t svtlem v temnot
jeho duše."

Staena hledla na Thorstejna vlhkýma oima a slzy její tekly po-

malu po bledé její tvái. Potlaila plá svj a tiskla prsten, který jí

podal Thorstejn, ke rtm. Za chvíli pravil jí Thorstejn takto

:

„J5kul vzkazuje ti, by's m smíila s jarlem a abys mi vnuku
svou zasnoubila. Pravil mi, že ti vle jeho poslední bude svtejší než

myšlenka pomsty, které nežádá, kterou zavrhuje, a pravil mi, že více

budeš váhy klásti na jeho pání, než na starý zvyk platný, žádající krev

za krev. Zda se mýlil, nevím, nebo neznám t. Nyní však splnil jsem

svj slib." —
Vigdis vstala prudce, oi její hoely a pravila:

„Jak smlý jsi ty muž, že se nebojíš celou pravdu mi íci! Chápeš,

že laním po pomst?"
„Chápu," odvtil Thorstejn, „a nejsi niím vázána."

Vigdis vzala jej prudce za ruku: „Mýlíš se!" zvolala. „JOkul da-
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roval ti život, je tedy tvj, a pi památce jeho, vz, že nevezmu ti já,

co ti dal on !

"

V tom ozvaly se venku kroky; Vigdis pozvedla tžkou záclonu a kývla

Tliorstejnovi, by se za ni skryl. Sotva že se tam uchýlil, otevely se

dvee a jarl lugemund vešel do sín. Vigdis šla mu vstíc a hlasem,

v nmž se slzy ješt chvly, zvolala: „Bda nám obma, mám zprávu,

která t zdrtí."

„Mj syn je mrtev," odvtil temn jarl.

„Mrtev," ekla a klesla znova na keslo. Plakala tiše.

„Nesešel zajisté churavostí se svta," ekl jarl trpce a pochmurn.
„Zahynul vraždou," odvtila hlubokým hlasem matka.

„Zhynul jako vrah," ekl otec.

„Zemel jako hrdina," zvolala Vigdis a vstala a stála vzpímena
ped svým mužem. „Duše jeho byla velká, dokázal to na loži smrtelném.

Daroval život tomu, který jej odejmul jemu. Mél jej v moci své a pustil

jej a poslal ho sem ke mn s pozdravem lásky. Pi duši mé, ten lovk,
jenž pišel s takým posláním, má nárok na mou ochranu! Sám dal se

v naši moc, dvru jeho splatíme pátelstvím."

„Jsi odvážná, že takto se mnou mluviti smlost máš!" vzkikl jarl.

„Zasluhuje smrti, ne smíru, ten vrah mého syna."

„Zapomínáš, že Jókul mu odpustil, že jej k nám poslal v dve.
Chceš zklamat dvojí dvru, onu umírajícího Jokula a onu toho lovka,
jenž se v ruce naše dal? Jednal Jokul vznešen, šete život toho, který

jej usmrtil, jednal hrdinsky jako ten, jenž slib svj splnil a sám se vydal

nám. Dle pání svého syna, odpustila jsem tu prolitou, mn drahou krev,

a ty jednat jinak nesmíš a nemžeš."
„Jak pro nho horuješ!" zvolal jarl, „jsi tak jista, že najde píze

v oích mých jako v tvých?"

„Zde jsem a su sám," ekl Thorstejn a vystoupil ze svého úkrytu.

„Mj osud, pane jarle, je v rukou tvých, i, co chceš, ale vz, že

strachu necítím. Mn šlo o jedno jen, o slib uinný JSkulu. Ten jsem

splnil, co dále bude, bude." —
„Ze jednars jako pravý muž," ekl jarl, probíraje se ze svého pe-

kvapení, „to uznávám. A že se mi líbíš, to nezapírám," dodal pochvíli.

„Po tvém boku, zdá se mi, že stojí štstí. Snad vejde s tebou v mj
tak dlouho truchlící dm, kde ho tak bolestn postrádám. Dal jsi

se v mou moc — nebylo by mne hodno, býti tvým nepítelem. Zde
ruka má."

Objali se a od toho dne byl Thorstejn v dom jarlov jako jeho

dít. Vyplnilo se asem vše, jak si toho Jokul pál. ím více se muži

na vzájem poznávali, tím tsnji k sob lnuli. Všechna píkrost a tvrdost

ztrácela se ponenáhlu z povahy starce, byl nyní povolný a dobrý jako

nikdy nebýval. Vigdis milovala Thorstejna jako syna a dala mu vnuku
svou za ženu. Ketil zavítal na návštvu kjarlovi a spátelili se oba starci

upímn, ale oba zemeli brzy. Ped smrtí svou ekl jarl Thorstejnovi

:

„Píbuzní moji a se spokojí se statky mými, ale všechno moje zlato

a celý poklad mj patí tob a mé vnuce. Poslyš radu mou: Nevezmi
na sebe dstojnost jarla, kterou ti nabídnou nkteí, nýbrž vra se se
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ženou svou do své vlasti. Zde byl bys terem závistník a mnohý by

ti vzešel boj." Nahlížel Thorstejn moudrost rady té, a po smili jarlov

sthoval se ze Švédska, ne však do Norska, kde nový král své many

sužovati zaínal, nýbrž na Island, kam velké poklady své šastn do-

vezl . . . Neml píiny rozhodnutí svého litovati, neb statek jeho se zde

množil a život jeho plynul šastii, tak dalece šastn, jak to lovku
vbec bohy dáno bývá.

Tmi slovy konil Huskuld svoje vypravování a dodal ješt, jímaje

zamyšleného Hruta za ruku:

„Nuže, víš nyní vše, co ti vdti teba, víš, jakého muže vnuku
jsem ti za ženu vyvolil. Pravím ti, že je krásná a sám ji uvidíš. Vím

také, že poklad, jejž Thorstejn vezl ze Švédska, byl velký, a mnoho

zlata, perel a klenot ml už po Jókulovi a Unna je jedinou ddikou
Thorstejnovou. Mocný lesk vzejde tímto satkem našemu rodu. Vru,
kdybych byl mladý a ne už ženat a rodinou obdaen — sám bych se

byl u Thorstejna o Uunu ucházel."

Panovalo ticho v komnat a zraky obou muž hoely jako záí toho

zlata, které Unn mlo za vno pipadnouti. V srdci Hrutov ozvala se

tenkráte poprvé náhle ta lakota, jež se mu pozdji stala osudnou. Nebyl

ji posud v sob tušil. Zastydl se však pi prvním jejím hnutí ped
bratrem a ekl zmaten, že hoí netrplivostí uvidt svou nevstu. —
Na to rozešli se pro tu noc a ráno vydali se spolu na cestu na dvorec

Valle. Thorstejn pijal je vlídn a HOskuld mluvil za bratra. Mluvil opa-

trn a Thorstejn vyjednával též opatrn. Konen se shodli všichni ti

a Thorstejn slíbil Unuu Krutovi. Unna vešla na zavolání Thorstejnovo

do komnaty. Byla krásná a vysoká, jak ji Hóskuld líil a zalíbila se

nad míru ženichovi, jenž v oích jejích se domníval zejm ísti, že i on

se jí zalíbil. Podali si ruce a ped svdky zasnoubil Thorstejn Uunu
Hurtovi. —

II.

Když s lehkým srdcem po svém zasnoubení se dom vrátil, nalezl

v Hrutstadu hosta: byl to strýc jeho s otcovy strany, piplul z Norska

a po srdeném pivítání pravil mu: „Pinesl jsem ti zprávu nad míru

dležitou. Bratr tvé matky zemel a ustanovil t ddicem svým. Ale

píbuzní jeho, mocni u dvora, zdráhají se uznávati tvé právo, akoli na

snmu té ujec tvj za ddice svého prohlásil. Nepoj edeš-li sám do Norska

a nevymžeš-li na králi právo své, ujde ti velké bohatství."

Hrut byl velice pekvapen a v nemalých nesnázích. Když hosta svého

nkolik dní astoval a s nim se horliv radil, odjel na kvap opt na

dvorec Valle rokovati s Thorstejnem. Vyprávl mu vše a tázal se ho,

co o té vci soudí. Thorstejn pemýšlel chvíli a pak ekl: „Pošetilé,

vru, by bylo k vli umluvené svatb odíci se takového bohatství. Svatbu

odložíme na ti zimy ; bude tím skvlejší, až ji slavit budeš. Ty i Unna
jste mladí a satek vás tedy nekvapí."
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Hrut byl velmi rád, že Thorsteju tak mluvil, dychtila mysl jeho-

siln po zlat, bylo to v nm jako žíze. Chtl tedy ihned dom se

vrátit, by se rychle pipravoval na plavbu do Norska. Thorstejn však jej

zdržoval a Hrut vzdávaje se posléz, zstal na noc. Pilo se vesele a žen-

štiny s Unnou sedly na vyvýšeném míst a mlely a vyšívaly tiše. Unna

zdála se velice smutnou a zraky její zalátaly asto a unyle stranou, kde

Hrut sedl. Když vedli ženicha jejího do komnaty, kde ml spát, vy-

skytla se na chodb u jeho dveí. Položila mu ruku na rameno, mla
slzy v oích a pravila: „Nic dobrého pro sebe netuším z té plavby

k behm dalekým. Nemohu t uprosit, bys tam nejel?"

„A moje ddictví?" zvolal. „Toho zlata bych se ml zíci k vli

tvému rozmaru?"

„Jak po tom zlat laníš!" ekla smutn. „Dala bych všechny po-

klady svta, kdybych je mla, za to, abys tam nejel, nebo bojím se

zrady, jež tam na tebe snad íhá. Na tebe — i na mne!"

„Na tebe?" divil se Hrut.

Sklopila oi a mlela, pak ekla: „Vždy mám tch poklad sama

dost, budou tvými, všechno to zlato, ty klenoty ..."

„Jest ujednáno, že popluju," ekl Hrut vyhýbav a táhl ji k sob.

Vymkla se mu a odešla rychle. Ráno, když odjíždl, stála u okna a slzy

kapaly jí z oí.

„Štstí moje odchází," šeptala si, „a nevrátí se nikdy více! Tak

krátký byl mj o nm sen!"

Hrut však jel vesele, nevidl ji plakati a mysl jeho tkala už po

moi. Odjel spolu se svým strýcem a dostal se za ti nedle šastn do

Norska. —
Vládl tam tenkráte mladý král Harald Groafel. Byl velice mladý

a úpln ovládán svou matkou Gunhildou. Tou dobou, když pistál Hrut

do Norska, byl král dvorem v Kongehelle na Grotaelvu, na hranicích

švédských. Tam tedy vydal se za ním Hrut. Král pijal jej velice chladné,

neb strana nepíznivá Hrutovi, stojící ve pi o ddictví s píbuznými

jeho proti nmu, byla u vesla a hned po prvním slyšení byl Hrut pe-

svden, že se spravedlnosti u krále nedovolá. Vstal král po krátké s ním

rozmluv a vyšel ze sín. Dvr jeho šel za ním a Hrut zstal úpln

sám u vysokého okna. Venku bylo pošmourno, mlhy bloudily nivou a

temn dívaly se lesy trhlinami mlh. Hrutovi bylo smutno, stesk se ozval

v jeho srdci a díval se mu z oí. Jediný paprslek slunce prodral se

hustým tumanem a padl na zlaté jeho kštice, vlnící se tžce na jeho

ramena. (Pokraováni.)
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V novém život.

Napsal M. A. Šimáek.

(Pokraování.)

X.

ísto, které si Lojziki vera zamilovala, bylo na mírn
svahovitém kraji lesa. Podobalo se krátkému a ml-
kému údolíku, ale bez vody. Stromy zde byly docela

pomíchány. Duby, habí, oeší, bízky a zas borovice

i smrky v jednom sdruženi. Taková všehochu tu byla.

A dole na zemi tenká dlouhá tráva, pokrytá opadalým

listím a jehliím, a hned nedaleko opt uakypelé

polštáky mechu, a na dvou nebo tech místech dokonce vysoké široko-

listé náprstníky zvedaly pyšn žluté hrozny svých schýlených zvonk pod

keem lískovým. I pérovité zdobné listí kapradí se tu u zem zálibné

rozkládalo, i dvojbarevný ernýš zde onde zvedal své žluté kvty pod

tíjalovými pavezami list. Le všechna ta rozmanitost kmen, korun i po-

vlak netvoila to kouzlo, které sem Lojziku táhlo, ba ani v ztracenosti

toho koutku, pro samotáe jako stvoeného, nespoívala lákavost jeho

:

co zde Lojziku vera zaujalo a co ji sem dnes opt vyvábilo, byl krásný

pohled odtud na rozevený ped lesem kraj, zalitý sluncem.

Jako kyprý ržový koberec k samé pat lesa pisunut rozkládal

se hned v právo od ústí toho lesnatého údolíka úzký pás rozkvetlého

jetelišt, jehož vn až sem chvílemi zavanula. Za jetelištm prostíraly

se v právo a v levo svítící louky až k samé ece vroubené nízkým

olšovím. Smaragd jejich rozpalující se v paprscích stoupajícího slunce

byl jako pokropen nesetnými palikami totenu, které jako tmavé kapky,

jako nehybné mouchy proernávaly ze zjasnné hladiny luních trav,

prostíknutých zlatými jestábníky, modrými zvonky a bílými sedmikrásami.

Nepozorovan nižilo se mkké rouno luin k tiché ece, jež plynula

skoro neslyšn a jejíž hladina jen nkde probleskávala mezerami olšoví,

jako step rozbitého zrcadla zableskne náhle z trávy.

Do boku protjšího píkejšího behu víznuta byla zrovna uprosted

železniní tra svážející se povlovn k listnatým lesm nedoseckým, jejichž

hradbu vidti bylo v právo za povlovnou zatákou eky. Nad tratí na

samém hebenu travnatého svahu bžela ada telegrafních tyí podél

vozové cesty, na níž co chvíli objevil se pospíchající chodec, zapestil

se šátek, zahrel tžký vz s naloženou úrodou.

Celé toto panorama tichého zjasnného údolí vidla Lojzika ze

svého lesního zákoutí, v nmž usedla do stínu lískového houští. Po levé

ruce mla bízku, která jakoby byla zvdav k ní z úkrytu pibhla,
po pravé ležel její zavený sluneuíek, uchystán k obran, kdyby pi-
lítlo zas njaké sídlo, nebo dotrná bzikuvka. Podezelý kovový bzukot

19
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ozýval se tu se všech stran. Ale záhy na zapomnla. Tichá radost,

kterou až sem doneslaj jasný obraz, který se ped ní rozkládal a mír,

jenž z nho vanul, vyhladily a vyzlatily celou její duši. Tak jí bylo volno,

tak krásn. Pln a hluboce oddychovala po zrychlené chzi, a všechen pvab
a klid okolí zrcadlil se v jejím nitru jak v jasné, vyhívající se hladin.

ím déle se hroužila bytostí svou do toho jasná a míru, tím více

se jí zdálo, že s tím vším splývá a srstá a že stává se souástí všeho

toho, na sem slunce svítí. Jako v píjemné vonné lázni si znenáhla

pipadala v tom zeleném, sluncem prohátém koutku volné pírody. Ale

jako v lázni, která ji pemuje. Cosi bývalého, nevolného se v té koupeli

od ní odtrhává, uvoluje a rozplývá, a nová bytost se z ní tvoí.

Jasno, klid a štstí objímá její duší. A je jí tak isto, tak neskonale

blaze. Odepjala klobouek, položila jej k sluneníku a zvrátila hlavu na

zad podloživši ji rukama. Modro jasné a teplé oblohy hledlo na ni

krajkovým prolamováním vtví, jimiž ani van nezahýbal. Miliony dro-

bounkých bílých teek zdály se vznášeti od ní až tam nahoru k té sklenné
klenb v neustálém víru. Pipadalo jí po chvíli, že leží na dn lehounkých

vod v stín obrovských nehybných as. Oddala se píjemnému tomu klamu

v líbezné závrati z omamného požitku nové nezvyklé rozkoše.

Ležela tak tvrt hodiny, pl . . . hodinu . . . ani neví. Co probíhalo

jí pi tom myslí, nebyl sen a nebylo rozjímání, také jen takové víení

milion bílých teek nahoru a dol. Teprve odmené rázy signálového

zvonu z kejnovského nádraží ji vytr-hly z tch mrákot. To projede za chvíli

vlak ku Praze. Pozvedla hlavu a upela oi k trati. I ten obraz byl pro

ni nový a poutavý. Zvolna otoila se tím smrem, odkud vycházel zvuk.

Bílé domky Kejnova s pívtivým kostelíkem zablaly se jí v levo na
protjším behu z houští stromoví. Tak hezky její nový domov na ni

pohledl, že jí srdce zaplesalo, a musela se usmát. A zazdálo se jí, že

také ty bílé domky i ten kostelíek se na ni v té chvíli zasmály. Jako

na novou známou, a na milou známou. A jak ten signál z nádraží za

vsí novými tvrdými údery se ozval, pipadlo jí, že nízká okénka domek,
i to obloukové okno pod vžovou bání upjat sem na ni hledí, jakoby

íci chtly: Neujed' nám — neujed'! a jakoby bedliv pozorovaly, z-
stane-li na svém stinném místeku.

Ne, neujede, za živý svt neujéde! Taková síla lásky se v jejím

srdci pozvedla nejen k tomu líbeznému jejímu kouteku, v nmž je jí

tak volno jako v lázni, ale k celému tomu kraji ped ní, k tm blí
svou svítícím domkm a štítm, k tm erveným klínm stech, k tomu
pívtivému kostelíku, obklíenému adou stoletých lip, že srdce se

zatetelilo prudkým jejím vzepnutím.

Poprvé v té chvíli uvdomila si ten pocit, tvá jí zahoela a záící

oi, upjaté vroucím pohledem k chaloupkám kejnovským, zvlhly vnitním

pívalem teplé zmklosti a piznaného štstí.

Za chvíli nad nedoseckými lesy objevil se rozplývavý chochol koue
a hned potom vyjel vlak huivé od zatáky a jako rychlonohý obrovský

plaz peklouzl po trati pímo proti Lojzice. Pronikavé zahvízdnutí roz-

razilo vzduch, chumle koue roztrhávaly se v zái slunení nad ekou
a od nádraží ozvalo se víivé zazvonní.
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V Lojziin mysli zaplauul obraz stanulého vlaku, otvírání dvíek,
zkoumavé tupé nárazy na kola, vyklonné hlavy cestujících, pobíhající

ervená epice pednostova, pruhovaná blza zízence u zvonu, ekajícího
v komickém ztopoení na signál píšalky — a tak jí bylo radostno, že

je tak vzdálena toho všeho, že není ani stínu obavy, aby ji ml vlak

ten unášet nkdy zas odtud, do šedivé rozpálené Prahy, kde zanechala

všechny bolesti své minulosti, o nichž nechce již nieho vdt.
Optné zazvonní a táhle doznívající zapísknutí zalehlo v tom oka-

mžiku zmírav až sem do jejího bezpeného koutka, myslí zašlehl ješt
obraz odjíždjícího vlaku, splývavý pás nedohledných kolejí, tratících se

v dáli, ale hned pak se její mysl rychle odtrhla od toho všeho a v ra-

dostné zálib vracela se v tiché zahloubání do štstí nastalých a bu-

doucích dn, do radostného srstání s pdou nového domova.

XI.

Srstání! To slovo ji chytlo, sotva se zakmitlo její hlavou...
Rozvíilo vli poznat vše, vžít se do všeho, zapamatovat si dobe hned
naponejprv, co nového vidí a slyší. Jako v rozpomenutí se na nco
zmeškaného sáhla rychle po svém košíku, a prohrabala se brusinkami

až k malému zápisníku, ukrytému na dn.
Byla to úhledná knížeka ervených desek z juchtové kže, zlaté

oízky a spony, kterou dostala letos od Boženky Ulrichové k svátku.

Rozevela ji, pemítla rychle nkolik poáteních lístk a zastavila se tam,

kde zaínal nový oddíl nadepsaný pkným rondem Kejnov 14. VIII. 9*

Následovaly za tím nápisem již ti lístky poznámek, psaných tužkou

drobounkým špiatým písmem Lojziiným, na nichž nyní letmým pohledem

zrak její utkvíval.

„Kachnám se zde íká všeobecn liky," tla a uvdomovala si

znova na rychlo nasbírané poznatky za prvních pti dn zdejšího pobytu.

Byly vesms pro ni novinkami hodnými (po jejím zdání) poznamenání.

„Podlávky = pantofle s devnými podešvy," tla pozorn dále.

„Kliko roh = brouk, zobonoska, na njž na mýtinách líí. Mezi

lýko dají chvojí a to celé zas pikryjí chvojím. V tom lýku naléza^jí pak

ráno plno klikoroh. Za pl litru dostávají od lesního 5 kr."

„Petrlík = chytadlo na raky ; sáek s brky nahoe pipevnnými."
„Vatka = plachta na dvou bidlech, kterou se chytají malé rybky,

jež se do vatky nahánjí „strašidly" = bidly s pivázanými na nich provazy,

na kterých jsou zavšeny kousky deva neb papíru."

„Neíkají zde devní obchod, nýbrž devní."

„Tllubánka = studánka ..."

„Stodole íkají zde parma, housce (munzemli) kruchovka."
Mezi poznámkami lokalism a neznámých jí výraz byla vepsána

i jména kejnovské honoraco, pana dkana, pana starosty, pán uitel,

pana správce atd. atd. Na jedné stránce byl i malý situaní plán Kejnova

s rozvtvením nejdležitjších cest, pak poznámka, komu které lesy patí,

komu nejvtší statek, komu mlýn s pilou, kdy byl opraven kostel a kdy

vystavena nová škola. A zas za tím pipsáno:

19*
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„íkají zde: ryby lewknou, a ne leknou."

Pod tuto práv poznámku Lojzika si te poznamenala:

„Na brambory padá mana."
Slovo „mana" podtrhla a za n zakroužila otazník v závorce, a hned

si umínila, že se paní Kaškelínové njak obratn zeptá, co to vlastn je,

a vysvtlení pak k poznámce pipíše.

Na druhou stranu pak zapsala si jména dtí, s nimiž se na pasece

setkala a jméno vesnice „Nedoseky".

Všecky tyto poznámky v jejím erveném notýsku zdály se jí býti

velmi dležitý. Vidla v nich závažný prostedek k poznávání lidu, jeho

zvláštností, jeho ei, venkova vbec. Tšila se z každého pochyceného

neznámého jí dosud slova, z vysvtlení každé nepovdomé jí vci, a byla

by si vykládala za nedbalost, ihned takový nový poznatek nezaznamenati.

Ale krom tchto nahodile pomíšených záznam byla v jejím notýsku

ješt rubrika jiná, docela vzadu, která mla úel tajné zásuvky v psacím

stolku, sanctissima v kostelíku. Tam vnášela skryté myšlénky svoje,

tajné záchvvy duše a srdce, vyplulé tužby ze skrytých záhyb nitra.

Tuto steženou schránu svých tajemství nyní rozevela v lesní své svatyce

a napsala na první istou stránku

:

„Chci docílit, aby mne mli rádi. Vynasnažím se, aby pilnuli ke

mn. Chci zanechávat po sob radost. Chci si zjednat místo ve stedu

tch dtí i rodi jejich. Chci mít teplý koutek v jejich srdcích. Chci

se ohát mezi nimi, chci splynout s nimi, protože se mi líbí v novém

domov mém a jsem v nm šastna. Štstí nikdy nezakusené mne zde

proniká ..."

„Blahoeím Bohu, že mne sem zanesl. Všecky svízele a stíny minu-

losti zde ode mne odpadávají a rozplývají se jako kou zmizelého vlaku

v tichu sluneního dne ..."

Pemýšlela ješt chvíli, ale nemohla dále. Mkké pohnutí naplnilo

celou její duši. Napsané piznání jakoby zvýšilo její štstí. Proetla si

ješt jednou ty ádky, a bylo jí jako po vykonání dobrého skutku.

Potom zrak se jí svezl na stránku pedcházející, na niž byla na-

psala den po svém píjezdu:

„Bude konec útiskm, ponižování, úzkostem, že nedojdu cíle. Stojím

na prahu nového života, jiný svt mne obklopuje, vdychuji jiný vzduch.

Jiný radostnjší domov mne pivítal. Ach, ten mj pokojíek krásný,

a ta krajina zde arovná. Jiná bytost ze mne samé se stane. Ba již stala.

Chudá, objídavá kandidátka, jež se musela poád jen pikrovat, ujela

z Prahy, a pijela na venek uitelka. Cítím celou propast té zmny.
I zdraví se zde zlepší, i duše zmní. Ušlápnutý byl dosud mj život —
te se bude narovnávat jako pejetá kvtina. Jen aby bylo ješt dost síly,-

jen aby mne nadje mé nesklamaly. Tak se toho všeho až skoro bojím ..."

Jak tla tyto ádky, ucítila rozdíl mezi nimi a dnešním výlevem.

Ped tymi dny ješt jen nadje ve strachu se zmítající, dnes již ozývá

se vle a zámry. Plna víivé radosti z rychlosti toho pokroku zavela

a ukryla notýsek, smlsla nkolik brusin a s úsmvem pekypujícího štstí

rozhlédla se kolem. A již nemla stání na svém místeku. Slunce se již

vloudilo až k ní, poskoilo z klínu na tvá, bízka zrovna svítila v jeho



v novém život. 287

paprscích — a Lojzika chytla klobouek, rozepnula sluueuík a v pí-

valu blaha po osvtleném kraji sebhla dol. Od jetelišt skoky jejími

vyrušen pelášil zajíc, jenž se tam poklidn pásl. Lojzika v prvním oka-

mžiku se zarazila, ale potom vidouc poplašeného ušáka hlasit se zasmála

jeho divokému úprku.

XII.

Když pišla dom, bylo hnedle již pl dvanácté. A byla by pišla

ješt pozdji, kdyby nedaleko hájovny — kde se vzal, tu se vzal — nebyl

se k ní pitoil mladý klepouchý myslivecký pes a nebyl za ní bžel

jako starý známý. Odhánla ho sluneníkem, ale hloupý psík snad myslil,

že si s ním chce hrát, skákal na právo, na levo, chlamstal po sluneníku

a když jej opatrn vyzvedla, vyskakoval, že Lojzika byla již plna obav.

„Jdeš, jdeš!" kiela na dolézavce a ukazovala mu cestu zpátky, i dupnout

se odvážila, ale štn plno radosti i tyto prudké její pohyby mlo snad

za známky hry njaké nebo co, poskakovalo roztaženýma mkkýma
pedníma tlapkama sem tam, pikrovalo uši, svraštilo pebytenou kži
na ele, a v bujarém veselí dvakrát zaštklo: haf, haf! To Lojzice

dodalo. Srdce jí kleslo, a ztrácejíc již všechnu dvru v úinek svého

komanda i v chápavost psa, otoila se na pat, a pospíchala dom. „Snad

když si té nevšimnu, dáš pokoj," myshla, ale rozdovádné štn skákav
bželo za ní, pedbíhalo ji a haf! haf! pokaždé zaštklo, jakoby pobídnout

chtlo: „Tak si pece poj hrát, no!"

Ale Lojzice nebylo už do žertu. Psm není co vit, pomysUla,

a dušika v ní byla malinká. Pospíchala drobnými hbitými kroky, až jí

tváe zervenaly, ale do bhu se bála dát. „Jen co budu z lesa venku,"

pomýšlela, „na silnici je cestá, ten psa už zažene." Na štstí nebylo

teba ekat ani tak dlouho. Na kraji lesa pásly se husy na borvkách.

Zobáky mly celé erné, i kídla potísnná. Pes zoiv je, rozdivoeu

vrazil mezi n jako puma. S pronikavým kikem husy se rozutekly,

pleskajíce kídly a vrážejíce do strom. V tom však už tu byla pasaka
s malikými dvma copánky a zala psa zahánt a bombardovat nasbíra-

nými šiškami. A pes jakoby všechnu kuráž najednou ztratil, zatáhl ocásek

a hajdy pelášil dom.

„Té žáby s tou koií zahrádkou se bál a mne ne," dokonovala
uhátá dosud Lojzika svj rappot o této píhod, jíž se paní Kaškelínová

smála, až si v kuchyni usednout musela a jen rukou plácala do stolu,

než ze sebe mohla konen vypravit: „No, tohle stojí za groš!" A znova

ji zachvátil výbuch srdeného smíchu, a jak se dívala na ustrašenou dosud

slenu, slzy jí tekly po vrásitých dobrých tváích.

Veselost její brzy nakazila i Lojziku, tak že se taky již te píhod
své usmála, a dosud dobe nechápala, co je tu tak tuze k smíchu.

Potom svila ješt paní Kaškelínové, že ji jednou zavede na brusinky,

ale že si musejí pak vzít s sebou veliký koš.

„Takovéhle velké," ukazovala palcem na špice svého malíku, „tam

rostou, a ervené jako šípky. A kolem do kola!"

„Co i)ak až jednou pjdeme do nedoseckýcli n(>l)o iMxliibiitixkycli
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les, to teprv sleinka uvidí," pravila paní Kaškelíuová, uejevíc nejnieušíbo

pekvapení.

„No víc už jich nemže nikde být, než co já jsem dnes bj^la,"

bránila svj objev Lojzika, ale paní Kaškelínová neuznala ani již za

hodno se pít.

„To si povíme za trnáct dní," ekla pouze docela klidn a hned

potom se zeptala: „A co houby sleinka nenašla?"

„Ani okem nespatila, leda njakou prašivku."

Paní Kaškelínová šla k oknu a vzala odtamtud talí, na nmž bylo

asi osm neb a deset hibk.
„Podívejte se," ekla s úsmvem, „to sem pinesli dneska hoši."

Lojzika pohlížela na houby jako na zázrak. Dokonce vzala jednu do ruky,

nejsou-li snad falešné.

„A odkud?" ptala se plna udivení.

„U nedoseckého potoka je prý našli. — Ale to se musí umt
hledat," poškádlila s veselým úsmvem a nesla zas talí na okno.

„Bože, jen jeden jediný kdybych mohla nalézt!" vzdychla si slena.

„A tady vám dti pinesly maliny," oznamovala paní a pinášela

Lojzice misku erstv natrhaných malin, že se až sliny v ústech sbíhaly.

Lojzika se zalíbením na n patila a v duši ji zahálo teplo radosti.

„Vida — nezapomnly," pravila. „Já jsem s nimi mluvila," dodávala

hned živ a jmenovala je.

„To ony vám pinesou astji," pravila paní Kaškehuová již utišena

a pistoupila zas ke stolu, na nmž zadlávala tsto, zatím co Lojzika

usedla na židli a vybírala z misky nejvtší a nejzralejší maliny.

Paní Kaškelínová v pestávkách vykládala, co tu bývá ovoce. Až

do léta že mívá zavaeninu, a malinovou šávu že má ješt podnes

z loských malin.

Lojzika poslouchala, a v ústech i duši mla sladko. Vidla opt ty

dti na ozáené pasece, umiovala si, že sama bude chodívat na maliny,

a když paní Kaškelínová se zmínila, co tu bylo letos ervených jahod,

a jak znamenitý je žahour z nich (rozetené maliny v sladké smetan),

Lojzika zrovna cítila nevyrovuatelnou chu takového mlsu. (Ale pi tom

si také hned dobe zapamatovala slovo „žahour", aby si je po obd
zapsala do notýsku.)

„Škoda, že jste sem pišla tak pozd," mínila paní Kaškelínová,

„ješt ped trnácti dny picházely dti s plnými džbánky — te už

leda sem tam njaká zapomenutá nebo zaschlá."

„Já jsem žádnou nevidla," poznamenala Lojzika.

„Ono se taky musí umt po nich koukat," usmála se paní, „ale

to všechno se nauíte. Já byla z krajiny, kde nebylo ani kouska lesa,

houbu jsem do dvaceti let nevidla než na trhu a v polívce, ale za rok

jsem znala všecko."

A již byla panika ve vzpomínkách. Jedna za druhou se trousila,

a Lojzika se zbystenou úastí naslouchala. Paní Kaškelíuová zalíbila se jí

hned, jak ji spatila, a co ji poznávala a nahlédala v její život, den ode

dne ji mla radši.

Byla vdovou po hrabcím revírníku. Pocházela z Mlnická a provdala
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se nkam ke Kopidlnu. Ale nebožtík muž její pocházel odtud z Kejnova.

Rodití jeho mívali zde malý obchod a od nich také pocházel domek,

jejž nyní obývala a v kterém dosud byl kupecký krámek. Po smrti

mužov se sem paní Kaškelínová odsthovala a žila z výtžku domku
a skromné pensiky. Pokoj, jejž obývala nj-ní Lojzika, již od let mívala

vždy pronajxtý. Dokud nebývala v Kejnov uitelka, obýval jej starý

ídící uitel na pensi ; ale ten ped pti lety odsthoval se do Prahy

k dcei, a týž rok pišla práv do Kejnova slena Jelenova, Lojziiua
pedchdkyn.

Paní Kaškelínová byla sama jako kl v plot. Ze tí dtí zbyla jí

jediná dcera, ale ta provdána byla až v Americe, a stará paní vzdala

se již dávno vší nadje, že ji kdy spatí. Ale snášela osud ten klidn.

Pi skromných svých potebách hledla do stáí bez obav, v Kejnov
se jí líbilo, lidé ji mU rádi a byla zde pece jen svou paní a nikomu

na obtíž. Smutno pak jí v domku nebylo. Co chvíli picházely Vihaniny

dti, nkdy opt si zašla do krámku a posedla tam njakou tvrthodinku,

odpoledne vyhívala se na zahrádce anebo na trávníku, u obda pak a

u veee sedala nyní s Lojzikou, ped ní se slenou Jelenovou a ped
tím nkdy se starým panem, uitelem, který prý však býval nkdy tak

nevrlý, že s ním nebyla žádná e.
Všecky tyto vci Lojzika znala již z ásti z vypravování paní

Kaškelínové samé, z ásti od pana ídícího, který jí byt u staré paní

sám doporuil a do osud jejích ji zasvtil. Od nho se také dovdla,
že paní Kaškelínová pochází z chudé a prosté rodiny, a že ve svých

zvycích, stycích i chování je toho vždy pamtliva. Lojzika to také hned

sama poznala ze zpsobu, jakým paní Kaškelínová mluvila a jednala

s ní. Z každého jejího oslovení i z toho, jak stavla vty a kladla

otázky, bylo vždy zjevno, že vidí v Lojzice slenu uitelku, osobu

vzdláním i spoleenským postavením nad sebe vyšší.

Lojzice tento pomr byl njak milý a vítaný. Paní Ulrichovou

v Praze sic mla ráda a vážila si jí, ale pece v jejích stycích k ní

bylo vždy nco, co naznaovalo' pomr pijaté domácí instruktorky, které

se dostalo té funkco vlastn ze zetele na její chudobu.

„Ruku líbám" sem, „ruku líbám" tam, všude vidt jen protektorky

a píznivkyn a píznivce, a duši mít stále pemnnou na špižírnu

s nakládanými a zavaenými díky, pokornými úsmvy, poníženými poklo-

nami — takový byl dosavad její život.

A ted najednou požívá úcty, pevahy a pednosti ona, i ta stará

paní, u níž bydh, staví vi ní prese všechnu srdenost chování svou

osobu do druhé aJy. To Lojziku pímo až dojímalo a uchystávalo

v srdci jejím oddanou láskou vystlané místeko pro dobráckou tvá pani

Kaškelínové, vyhHžející vždy tak ochotn z bílého vroubkovauého šáteku.

Nejvíce jevila se uritá barva toho pomru pi obdech.

Ach, jaké to byly píjemné a krásné obdy! Rázem dvanácté usedaly

spolu v pokoji paní Kaškelínové k malému prostenému stolku hned

u dveí, a Lojzice nebylo plátno žádné zdráhání, pokaždé musela brát

první. Vidliky a nože mly stenky ze srních paržk, do nichž slena

byla zamilována. Talíe mly na okrajích pomnnky se zlatými lístky,
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ubrousky trely v manšetách z drobounkých koleek, obšitých rznobarevnou
vlnou, stl byl pokryt vzorkovaným voskovým plátnem, z oken sem vanula

vn bazalek a karafiát, celé okolí skvlo se istotou a spoádanostl —
tak že Lojzice se zdálo, že nemže býti úhlednjšího stolku a pívti-
vjšího pokoje.

Paní Kaškelínová vaila prost, ale Lojzice ani svátení obdy
u UlHch tak nechutnaly, jako zde pátení. A i tam mla vdomí, že

nejí zadarmo, pece si vždy jen pipadala tak trochu jako píživnice,

pece to byl jen cizí stl, na výpov, u nhož sedala, pece to byl

jen obd, za njž slušelo se pokaždé podkovat. Kdežto zde je pomr
daleko jiný. Zde necítí Lojzika nikdy znepokojení, zde nedává se jí snad

jeu z útrpnosti více, než co zasluhuje, zde prost pijala podmínky, jaké

ujednány byly již s její pedchdkyní. Arci jsou to podmínky skromouké,
ale paní Kaškelínová je ráda již tím, že má pronajatý pokoj a že má
kolem sebe bez obti tichou, mírnou, vzdlanou bytost.

Také u dnešního obda cítila Lojzika jemné tyto rozdíly, jež jí

tak lahodily. Pohled dobrých oí paní Kaškelínová stále ji starostliv

stihal, zda jí chutná, ruce její se zalamovaly v zdšení, že tak málo jí,

ústa její se ptala, není-li snad zvyklá, mít to neb ono jinak, aby jen

ekla, aby nic neskrývala, že od srdce rádo se jí ve všem vyhoví.

(Pokraování.)

Rybníky.

Ach tenkrát, tenkrát . . . práv zde to bjdo,

z vod rybník týž velký smutek dýchal

a v rákosí to teskn šelestilo

a v daleku mlýn úpnliv vzdychal . . .

Zde kachny honili jsme na pobeží

a za stavidly hnízda vybírali,

zas jako tenkrát v zrcadle vod bží
oblaka bílá, lesy huí v dáli.

Z hnijících as i bahna tatáž vn,
týž zápach ryb mne zdraví v páe ranní

a srdce po té rozkoši zas stn,
do dálky bžet, bžet bez ustání,

zít na vodách ty lesy obrácené,

peskákat všecky bažiny a brody,

zít stromy, vlny, pes nž vítr žene,

za vodou, lesem — opt les a vody!

F. Peciiika.

^
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Dcera professorova.

Všední píbh ze života. Napsal Stanislav Jarkovský.

(Pokraování.)

m.

o bys byl pkný otec," kárala paní Emilie svého chot
jednou v ervnové úterj', odpldne, kdy professor ml
prázdno a dti byly ve škole, Jarmilka pak v šití, „takhle

vlastní dcei kazit štstí ! ... A co bys jí íkal, když

nic neudlala ? Ze byla v parku, nevídáno ! A že tam

byl Píborský, co na tom? Park je veejné místo," hájila

drazn dceru, „a když to nebylo veer, živá duše ne-

mže nic íci . . . Tomu já musím rozumt. Nic jí ueekneš."

„Ale povede-li to k cíli?" namítl mírn professor.

„Budeš-li jí bránit a zakazovat, pak arci to nepovede nikam. Taková

vc potebuje svj as a musí se vyvinout a upevnit."

„Dobe, Emilko, ale hoch pece také ješt je mlád, nemá rozumu...

a nemá ješt ani maturity!"

„Eh, co, maturita, po* té bude mít už ode dneška za ti nedle.

Musí ji udlat, to ti povídám !

"

„Do toho se mi neple, Emilo," pravil professor vážn a drazn.
Ve vcech úedních neznal žert a jak jinde byl povolný, tak v tom

zase neústupný byl jako skála.

„Nu, nu, pece jej nenecháš propadnout," mírnila cho.

„Sám nikdy nikomu neuškodím, to víš, zstávaje ku každému dle

možiíbsti lovka spravedliv . . . Záleží pouze na nm ..." zas professor,

také už docela klidn.

„Pro by si ji jednou nemoh' vzít," rozpádala paní Emilie svj
zamilovaný plán. „Ráda bych vdla . . . vrchnost to není, a že má pe-

níze, pec nemže být pekážkou. Ba tím spíše mže volit dle vlastní

náklonnosti a nemusí se ohlížet na to, že Jarmilka sama mnoho mít

nebude. Za to je hodná a vzdlaná, — darmo ji tolik neuíš — " dodala

parentheticky zúmysla lichotíc a chlubila se dále : „— a ode mne má
také dobré základy . . . chutnala ti vera ta svíková, vi? No vidíš,

a dlala ji docela sama ! Já musela k paní purkmistrové, tak jsem jí

ani nemohla moc pomáhat . . . Ostatek," rozhodla na konec, „te chlapec

odejde a bude-li chtít jjotom si uinit opravdovou známost s Jarmilou,

bránit mu nemžeme. Ale zakazovat nco, co není a co se nedje, byl

by nesmysl."

A tak dokázala paní Emilie svému choti, že to, co chtl uinit,

bylo by nad míru nerozumné a tak se stalo, že Jarmilce nikdo nepovdl,
jak ji vera pan professor Matoušek, ten zlý mathomatik a starý mlá-

denec, uvidl v parku s Píborským. Vždycky tam chodil jako onen voucí
lev, známý z bible : protože sáni už nemohl, nepál to te ani jiným,

a b(l;i studontovi, kteréiio uvidl s dvrctoiii nebn s doutniktMu v rtstecli.
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Od minulých prázdnin láska Ladislavova rostla a rostla, tím víc,

ím mén bylo píležitosti scházeti se s Jarmilou, jejíž odpldne zabíral

opt otec professor. Práv te se s ní noil do taj eské novovké
literatury. Pak v tck dlouhých veerech podzimních, deštivých a po-

chmurných, ani nebylo lze nkam jíti a teprv o tom besedním vneku
mohli si spolu pohovoit a postýskat si, jak dávno se nevidli.

Paní Píborské, která tam sedla se sousední velkostatkákou, které

íkali paní baronka, a byla jen nízkého rodu šlechtického, nebyla zábava

Ladislavova valn vhod a poád dávala na srozumnou synovi, aby šel

pro „baronessu" Elsu, dve sic mladé, ale nesmírn silné, s malýma
oima, nosem do tlustých tváí zapadlým a s mnoha tajnými dluhy svého

otce jakožto vnem. S nkolika dstojníky, kteí jezdili na zámek jejích

rodi dobe se najíst a napít, hovoila tam po nmeku. Ladislav náležel

už k té šastnjší generaci, která pi vší úct a vážnosti ku jazykm
cizím nepokládá za nezbytné kriterion vzdlanosti bezvadn užívati uritých

len der, die das ...

Tžko, velmi tžko studovalo se Ladislavovi k maturit.

Mnoho je vbec oktaván, kteí vysedí u svých knih hodiny a my-
šlénky jejich jsou u vcí mnohem mladších než je ecký a ímský starovk

a mnohem poetitjších než jsou pouky geometrické neb zákony o rovno-

váze na páce a kole na hídeli.

Ladislav chodíval do polí dívat se do zelených a zamodralých dálek,

nebo doma bylo mu úzko, a pak doufal, že tam nkde snad uvidí Jarmilu.

Snil o tom, kdyby najednou se mu objevila Jarmila tady v záhybu cesty,

jak by se procházeli spolu, jak by jí „všecko" ekl, jak by ji objal, —
ó, pi takových rozpomínkách daleko utíkaly djiny Hohenstaufovc, vojny

mezi bílou a ervenou rží, všechny životopisy starých literát, staro-

žitnosti dávné i mythologie, a všechno, všechno, co ml umt ješt do

konce roku . . . Chodíval pak do parku —- a tam opravdu uvidl jednou

Jarmilu se slenou Betty na „jejich lavice". Ob hákovaly vložky do

polštá, dle stejného vzoru a mly už stejn mnoho uhákováno. Ladislav

nejdíve opatrn se rozhlédl, je-li istý vzduch, pak pozdravil a usedl k nim.

Sotva že tak chv^ilku se bavili, Jarmila sama pravila jako mimochodem:
„Tamhle jde pan professor Konrád."

„Jejich lavika" byla mezi houštinami, ale tak, že vidli každého,

kdo z té i oné strany se blížil, díve než on je. Proto si také laviku

tu vybrali za „svou".

Ladislav vstal a jakoby nic vytáhl z kapsy nkolik potištných list

a piln do nich nahlédal nco si brumlaje. Dvátka X-ská byla zvykla

na podobné perušování zábav. Ladislav uctiv pozdravil kolemjdoucího,

který v oktáv ml djepis.

„Pilen, pilen?" spokojen ptal se professor.

„Uím se djepisu, Vašnosti."

„To je dobe . . . jen se ute, a dobe všecko dopadne," tšil

vzhledem ku píští maturit.

A když zašel, Ladislav byl opt na starém míst.

Nebyl tam však dlouho, když Betty zdšen a hlasem pitlumeným

zvolala

:
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„Ježíši — professor Matoušek!"

Muž teu podával zprávy svoje uejeu ped konferencí, ale také rodie
dívek dotyných varovával ped zhoubným psobením studeutstva na mladá
srdce. Védél o tom bezpochyby sám, ze zkušenosti vlastní . . .

Ladislav te ješt rychleji dal se do posice studijní a zamíil smrem
opaným, aby nabyl asu a z leknutí se trochu vzpamatoval. Nebo zdálo

se, že výstraha pišla pozdé a že professor jej už zahlédl.

Písný mathematik brzo jej dohonil.

„Co tady dláte, Píborský?" utrhl se na ne píliš jemn.
„Prosím, uím se mathematice." — K tomu sloužily zase jiné listy,

vytažené z jiné kapsy.

„Mathematice? . . . hm . . . kollega Konrád, jehož jsem ped chvíh

potkal, ekl mi, že vás zde vidl uícího se djepisu . . . hm . . . hm . .
."

ješt nedviv kroutil hlavou. Ale postehl na papíe mathematické
vzorce, a nebylo lze initi námitek. Víc tedy neekl. Nebyl si své vci
docela jist, zda-li Píborský tu sedl opravdu s tmi dvaty nebo jen

šel kolem nich.

Spokojil se tedy nazejtí štiplavou poznámkou vi kollegovi Zárubovi:

„Hm . . . pane kollego . . . vaše Jarmilka už se studenty, se studenty?"

„Kdy ... co . . . s jakými?" tázal se Záruba.

„Tak se mi zdá, že jsem ji vidl vera v parku s Píborským."
„A závidl jste mu, co?" obrátil vc v žert rozvážnjší kollega,

pidávaje k tomu ždibec na Matouškovo staromládenectví, nejcitelnjší

to stránku mathematikovu. Vdlo se totiž obecn, že jeho pokusy zmniti
ten trapný, osamlý stav, tikráte ne-li dokonce tyikrát se ztroskotaly.

Professor se rozkohoutil, jako obyejn, obrátil se ke kollegm zády

a odešel. Byl pokoj.

Ale professor Záruba pemýšlel o vci. Vzpomnl, jak tehda o prázdni-

nách — už tomu bude skoro rok — když Ladislav tam na silnici dojel

k jeho dcei, jak tam s ní a její pítelkyní stál ekaje na, jak ješt
šel s nimi kon za uzdu veda a je skoro až do msta doprovodil . . .

a všelicos jiného mu napadlo, zejména jedna jeho rozmluva s chotí po

tom vneku besedním, jíž díve nepikládal žádné váhy, pak jak Pí-
borský letos je nápadn klidným a tichým, k nmu povolným a ochotným,
a jak opravdu se zdá, jakoby v poslední chvíli i v té filologii chtl
zanedbané doplnili.

Toho odi)()ledne pak násleilovala nová ta rozmluva s paní Emilií,

draznjší, kdy professor clitel zakroiti velmi písn, ale na konec ne-

zakroil nijak, a ve tvrtek i)o té, když zavely se dvee za Jeníkem
Soukupeni, následoval teu vzdech

:

„Pro tenhle to není!" . . .

Už už maturita byla pede dvemi a dvanáct tch apoštol chodilo

po mst v plném vdomí své dfiležitosti. Vdli, že te po celý týden

budou pedmtem mstských i studentských pohovor, tak jako byli jejich

pedchdci a ti ped nimi, od Besedy mšanské poínaje až po mizernou
chalupu, kde mli neb i nemli studenta.

Tu nedli ped tím byla studentská mše slavnostnjší než jindy a
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Ladislav ml dv sóla, Horákovo Zdrávas Maria a Mozartovo Ave verum

corpus. Cítil, že zde zpívá už naposled jako student, a všech tch osm

let táhlo jeho duší — u toho osmého, nejkrásnjšího nejdéle se zastavil , . .

Dole, v zadní lavici za studenty sedla Jarmila a neodvracela svých

zvlhlých oí od knížek modlících.

Hlas se Ladislavovi chvl pi tom nádherném Ave, ave ... a krásné

mladé tremolo vyznívalo hlubokým tichem prostého studentského chrámu,

který byl bez ozdob. Prostorem tím táhly prosby, veejné nedoznané,

ale v nitru všech tch dvanácti abiturient, ješt ne blaseovaných velko-

mšák, tím vroucnjší, a mezi ne mísila se nesmlá modlitba Jarmilina,

jen aby Ladislav nepropadl . . .

Píborský šel z kruchty poslední a pi východu setkal se s Jarmilou.

„Modlila jste se za mne?" tázal se dtsky.

„Ano. Mc se nebojte, dobe to dopadne," tšila jej.

„Jen kdyby té latiny a etiny nebylo . .
."

„Bojíte se tuze? . . . Pokejte" — dodávala váhav, velmi váhavé,

jakoby rychle o nem pemýšlela.. Ale nebylo již asu, ocítili se zatím

na schdkách ped kostelem a od oratoe picházel editel ; musili se

rozejíti. „Do tvrtka vás uvidím — musím vás uvidt ..."

„Kdy, kde?" tázal se rychle Ladislav.

„. . . Ze šití . . . S Bohem."
Však v tomže okamžiku již Htovala svého rozhodnutí, nebo co chtla

uiniti ? Bylo by to správné ? Ne, — ale pec, když zas jí šlo o Ladi-

slava a jeho štstí, které te už bylo štstím jejím. A záleželo pro tu

chvíli jen na dobrém odbytí té zkoušky. Mladá duše bojovala mezi láskou

a dtskou povinností, — bojovala už po celou mši a snad díve, —

-

a zvítzil nerozum a mysl mladá, rozbujnlá tím citem, zveliovaným

nevdomky. Myslila, že by dopustila se zrady na své lásce, kdyby toho

neuinila, a v tch letech, ve kterých byla, pokládá se milování za to

nejsvtjší . . . Otec nemíval ped ní školních tajemství a jeho zápisky

a píruní katalog stále byly Jarmile pístupny. Nejednou opisovala z nich

známky do katalog tídních a z tch do katalog hlavních.

A v nedli odpoledne, když otec po obd dímal na pohovce,

odešla do jeho pracovny, vzala tu malou ernou knížku, jejíž desky po

osm let byly studentm strašidlem, a pebírala se v jejích listech. U La-

dislava Píborského v rubrice „latina" bylo zaznamenáno erveným in-

koustem Yergil. Aen. VI. 1—20, v rubrice „etina" zase Dem., pak

cosi eckého a íslo 4. Dál už ueprohlížela. Ale všecka rozrušena byla,

usedla na stolici a vzavši peklad Homerovy Iliady, do kterého otec

nkdy ji nutíval, hledala místo, kde Hektor louí se s Andromachou . .

.

Ne, neekne mu nic, byl by to hích, — ješt není pozd; až ho potká,

však se njak vymluví, pro s ním chtla mluvit. Ale zas její láska

hlásila se ke svým právm a vniterný boj nepestával.

Ladislav netrpliv vyhledával píinu mluviti s Jarmilou. Místo aby

v posledních dnech se uil co nejvíce, k páté hodin vycházel naproti

Jarmile vracející se ze šití. I v pondlí, i v úterý, pokaždé šla s Betty

a dívala se na smutn, když je pozdravoval a míjel. Neodvážil se k nim

na ulici, tím mén, ana Jarmila nebyla sama. Až ve stedu, den ped
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poetím zkoušek maturitních, šla mu naproti už ve tri tvrt na pt
a samotná. Ladislav ani nevidl, jak naproti v okn se dívá paní soudcová

a podával Jarmile ruku.

„Tak už pozítku je na mn ada," pravil smutn.
Ne, všechen dobrý úmysl ji opustil, musila mu to íci.

„Pette si Vergila," pravila rychle, v tvái všecka ervená, „šestý

zpv . . . zaátek ... Z etiny nevím dobe, co to je ; stálo tam Dem.
To bude asi Demosthenes a pak ti ecká slovíka a 4."

„To bude fie o vnci ... O, dkuji vám, Jarmilko, — bez vás —

"

„Tak s bohem .. . aby nás lidé nevidli . . . Mnoho štstí ..."

A rozešli se.

Líbezné bylo u srdce Ladislavovi, protože vidl, jak Jarmila se

o nho stará a jak jej má ráda. Cit vdnosti mísil se v jeho lásku,

která te stále ješt rostla a jen sotva slyšiteln v hloubi srdce ozývalo

se nco jako stud a výitky svdomí. Ty však zaplašilo slunce ervencové,

které ješt vysoko plálo na modrém nebi, na nmž tu onde lehce pluly

letní mráky. Po mst hylo ticho, jen chvílemi trousili se páni z kan-

celá spchajíce do koupadla pode mlýnem. Za mstem sem tam po

mezích, i v úpalu slunce studentíci vtší i menší s knihou v ruce po-

slouchali, jak jemn šumí klasy vysokého žita a ohlíželi se v tu stranu,

kde byla jejich domovina a kam odjedou v dob už docela krátké na

dlouhé, dlouhé dva msíce. Nkterý oktaván také ješt dodlával svoji

uenost v boží pírod ; Mládek Josef ekal už te na široké mezi sed
na východ luny, aby mohl dokoniti effektnji dlouhou svoji báse o utrpení

lidstva, kdežto Vojta Míchal v pokoutní jedné letní restauraci, kde byl

jist i ped samým Matouškem, posiloval se na zítejší rozhodnou bitvu

s osmiletým nepítelem.

Velká chvíle nastala a v pátek, druhého dne maturitního, pišel na

adu Píborský.

Professor Záruba a s ním celá slavná kommisse byli v dobré nálad

:

vera ze šesti kandidát ti dostali vyznamenání a žádný nepropadl. Jen

o Píborského ml Záruba strach, velký strach a s vráskami na ele
podával mu místo z Vergilia, šestý zpv, verš 1—20. Píborský používaje

malé chvíle na pípravu etl a skandoval až na dv nepatrné chybiky
bezvadn. Záruba oi otevíral. Píborský pekládal, a pekládal dobe,
a jen u jednoho výrazu a jediné formy se zastavil, — patrn 'proto, aby

jeho umní nebylo tak píhš okaté.

Záruba radostí už se usmíval.

„Povzte nám tedy ješt nco z grammatiky ..."

„Rate dovolit, pane professore," perušil jej pedseda kommisse,

„abych sám dal nkteré otázky; ježto však kandidát dobe vc peložil,

tedy jen nco ze starožitností." A obrátil se na Píborského: „Jak

Aeneis zaíná, víte-hž?"

Píborský zaal známé Arma virumque.

„Dobrá, dobrá," pochvaloval pedseda, „co víte tedy o zbrojích

ímského vojska?"

O starožitnostech, — kterak by nebyl Záruba vyprávl svým stu-

dentm se zanícením a jak se liadislav vždycky zajímal o ímsko kostvo,
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— snad nejvíc ze všech starožitností. Myslíval pi tom na svého Arna
a v duchu s latinskými hoplity po venku se prohánl . . , Te tedy rychle

rozdlil ímské milites na kavallerii a infanterii, tu zatím nechal stranou

a zaal mluviti o ímských koních, tehdejších husarech, kyrysnících a

dragonech, jakoby sám byl odborným chefem ve staroímském mini-

sterstvu války . . .

„. . . Dost, dost, to staí tiplne," zastavoval pedseda vojenský

koský ten píval.

Zpola bylo vyhráno a získána i píze pedsedova tak, že z etiny
spokojili se pouhým pekladem Demosthenovy Éei o vnci, kapitola 4.

. . -. Professor Záruba byl všecek šasten, nejen že všichni šastn
prošli, bez reparát, ale že pt žák mimo to mlo vyznamenání, a z tch
Soukup Jan tak skvlé, že po celém msté*se vyprávlo, jak sám ped-
seda pochvaln se vyjádil o Soukupovi, jak mu dokonce i ruku podal

pi odjezdu, což prý ani professorm neuinil. Z toho i v Besed za-

vládla nálada povznesená, nebo osud toho ústavu, do nedávná ješt

obecního, dosud siln lpl otcm i strýcm msta, tuto se shromažujícím,

na srdci ; nehled ani k tomu, že dva z nich — Beránek švec a kupec

Hurych — mli v oktáv syny, jeden, mistr bednáský Pražák, oba bratry

Rokosovy na byt.

V sobotu po té celá oktáva pišla dopoledne k nmu, který po osm

let je vedl a uil, s podkováním, a odevzdali mu na pam velké foto-

grafické tableau, ve skvostném rámci, s jeho vlastní podobiznou, kterou

ku zvtšení jim potají pjila paní professorová. Všichni byli ern oble-

eni, v amarách, tu tam ponkud ošumlých a tsných, v bílých kra-

vattách a plesových rukavikách. Jen Martinek strkal holé ruce do rukáv
a Trnka s Michalem moli po rukavici jedné, na rozdílných rukách.

Soukup Jan, nejmladší z nich, ml k nmu e, pi které stáli

všichni ostatní v plkruhu, — postavy venkovské, -namnoze trochu ne-

ohrabané, ale s divným leskem v oích, z nichž záila odvaha do života.

Leopold Kohn svoje oi opatrn pimhuoval, aby té odvahy z nich mnoho
neuteklo ; bude advokátem a pi tom vbec bude mnoho opatrnosti za-

potebí. —- Professor Záruba stál vzpímen u stolku toho pokoje, ee-
ného parádního, z nhož otevenými dvemi bylo vidti haldy knih, velký

psací stl jeho pracovny, za nímž blaly se šaty Jarmiliny. Stál nehybn,

ale velké slzy kanuly mu po tvái, když mladý Jan, jindy tak tichý a

mírný, te mluvil s takovým zápalem o vdnosti nezmrné jich všech.

Líil, jak po celých osm let je vedl, vždycky s láskou a mírností, nikdy

ne zlobou, jak se s nimi štde sdílel o velké bohatství svého ducha

a jak oni jsou pyšni na to, že mohou se nazývat žáky velkého archaeo-

loga — a te jmenoval jeho pseudonym, jejž nebylo mu nesnadno vy-

šárati pi astých jeho stycích s professorem. Pi tom professor se

zarazil ... a sklopil hlavu . . . Ale pozvedl ji zas usmívav, když mluvil

Jan dále, že byli žáky nehodnými, neumjícími si dosti vážiti jeho lásky,

a prosil velými, úpnlivými slovy za sebe a za svoje spolužáky, aby

jim odpustil . . . „Byl jste nám takka otcem," dl, „a po Bohu a ro-

diích vy první jste, kterému náleží naše srdce, naše láska. Pestáváme
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býti vašimi žáky, — ó, však neradi, protože víme, že uikdo již neujme

se našeho ducha tak, jak vy jste se ho ujímal, —
- ale nepestáváme

proto býti vám vdéni . . . Byl jste nám otcem, — my však píliš ne-

hodnými syny, abychom smli prositi vás, byste jím zstal nadále, —

-

jen tolik prosíme, abychom vám smli býti oddáni tlem i duší. Roz-

prchnem' se do svta, ale do posledního dechu budeme vzpomínati vás

a vaší lásky k nám . . . Odpuste nám a milujte nás! ..."

Z vedlejšího pokoje bylo slyšet stkáni; plakala to paní Emilie,

které mladý Jan jakoby oi otevíral. Jarmila v pracovn tiše usedla,

slzela také, jen že tiše; vzpomínala na svj stedový hích, ale mla
radost, že Ladislav udlal maturitu. Vojtovi Michalovi se ta e také

líbila, divil se, kde se to v tom knoflíku malém nabere, nebo on sám
za celý týden tolik toho nenamluví, co te Soukup v té krátké chvíli,

ale zdála se mu pec jen ta oslava trochu dlouhou : už vera a dnes

celou noc „oslavoval", ml zas žíze a pokradmo se ohlížel, jestli snad

zde se nechystá njaká dstojná odveta za tuto ovaci.

Professor Záruba vztáhl ruku k Jeníkovi, který, než se professor

nadál, ji políbil. Professor vzal Jana, z póla ješt dít, do náruí . . .

a pak dlouho oddychoval, než byl schopen slova . . . Nejdív šeptem,

pak pevnjším hlasem louil se se svými dvanácti žáky. Naposledy k nim
mluvil, naposledy slyšeli tak hromadn jeho mírný, krásný hlas, trochu

jednotvárný a trhaný tím dojmem, a oko ani jednoho nezstalo suché;

i Vojta sklopil hlavu a pohnutím v duchu litoval, že propil už noci dv
a dnes že bude musit vydržet ješt až do božího rána . . . Záruba mluvil

jak obyejn pi podobných píinách se mluvívá, ale mnohem veleji

:

vdlt, že mluví k srdcím . . .

Pak, když se vymluvili na vzájem a uklidnili, prosil svoje žáky,

aby zstali okamžik a paní Emilie musila pinésti ty ti lahve šampa-
ského, které už šest let ležely ve sk^jep. Dostal je professor tehda

z Francie, aniž zvdl od koho. Jarmila vyndala ze skleníku dvanáct

šampaských sklenic a jednu obyejnou, pro professora.

„Co jsem ženat," poznamenal professor, „ponejprv takhle všecky

ty sklenice rukují ven."

A také stolice sotva že staily pro tolik hostí, z nichž nejšastnjší

v tomto okamžiku byl Vojta. Šampaské ješt nepil, — kde by byl

k nmu pišel — a oi mu svítily už pouhým pomyšlením, které tak

ho rozjailo, že žádostiv mrsknul pohledem na služku Marjánku, pi-
nášející zákusky.

Ješt nkolik, už veselejších eí bylo povdno a Ladislav strunými

sic, ale pknými a nehledanými slovy pronesl pípitek pauí professorové.

Ta byla všecka blažena a už vidla v duchu bohatého Ladislava zetm . . .

Odpoledne pišla jiná návštva, mén hluná, a skromnjší.

Paní Souku|)ová pišla se i)odkovat za syna, za sebe. Pišla so

slzami v oku a co chvíli dusil ji tžký kašel : nazývala professora dobro-

dincem a volala po boží o([i)lat za to všecko. Professor klidnil ubohou

paní a držel její vyhublou ruku ve své odmítaje všechno dkování. Kterak

by neuinil vše, co mohl, žáku tak hodnému, jakým byl Jeník! . . .
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Cho doktorova, te šika prostá, bez píbuzných a bez pátel, jala

se rozdlávati malý uzlíek a opatrn z nho vyndávala cosi v hedvábném

papíe zabaleného,

„Pane professore," pravila váhav, nesmle a trhan, „nerate být

uražen, — nemám mnoho, —'jen práci svých rukou — a vaším dobro-

diním také už práci svého Jeníka, — prosíme vás, udlejte nám tu

milost, — a pijmte tohle pro slenu Jarmilu."

V oku jejím tkvl strach, aby professor neodmítl chudý její dar,

který jejím zpsobem ml vyjadovati její vdnost. Byl to dlouhý stolní

pruh z jemné látky, vyšívaný, který i professora, cizího tm vcem, pi-

vedl v úžas: práce dlouhých dob a pejemné ruky, hedvábím, po obou

stranách stejné a vzorku tak zvláštního, nezvyklého, že zdálo se to býti

jako kusem z výbavy njaké princezny . . .

„Pracovávala jsem o tom," ješt vysvtlovala, „když Jeník vraceje

se ze školy vyprávl, jak jste k nmu laskav ... a to bylo arci skoro

každý den . . . Pijmte to ode mne, — vždy tím nic zlého nemyslím,

když už je po maturit, — a my chudí, vte, jsme také rádi, mžeme-li
uiniti sebe menší radost tm, kteí k nám byli laskaví. A kdo byl to

víc než vy, pane professore, který jste mého Jana vždycky tak k dobrému

vedl a nejvíc k tomu, aby mne miloval ... O, je to hodný hoch ..."

a zas kašlala nesmírn, „a to jen vy jste ho takovým uinil, — já
nemla ani asu se s ním tolik zabývat ... I v nedli jsem musila pra-

covat, když v témdni jsem polehávala ..."

Stála ji velké namáhání tato dlouhá prosba.

Professor vzal opatrn podávaný dar a položil jej na stl.

„Paní doktorová," pravil, — nikdy nezapomnl na tento titul, —
„co psobím jako uitel, a je tomu již bezmála tvrt století, nepijal

jsem od nikoho ani špendlíkové hlaviky. Jednou z Francie pišla zásilka

vína, vyplacená i se clem, s adressou na mne uritou, od adressáta mne
naprosto neznámého, tu poslal jsem zpt, ale za krátko byla mi vrácena

opt vyplacená a s anonymní prosbou, abych vc pijal, sic že pokaždé

zásilka se vrátí, když ji nepijmu. Ale nikdo nikdy mi nesmí vyítati,

že bych snad tak nízkými city se kochal, jako by byla nadje na jakou-

koli odmnu za práci a povinnost vykonanou . . . Ale dar váš pijímám.

Ne proto, že jest uren Jarmile, ale proto, že nepijímaje vám bych

zpsobil bolest a sob pokazil radost, jednu z tch nejvtších, jaké mže
se dostati uiteli, to jest radost z vdnosti. Váš íyn Jan byl mi ze

všech mých žák nejmilejším, ponvadž byl nejhodnjším. Ráíte se mýliti

:

já nic nevykonal pro nho, to vše vykonal on sám na tch základech,

jež dala jste mu vy. Pál bych si jen míti takového syna," — a po-

vzdechl pi tom. „Proto, že Jan ode mne nikdy nieho nepoteboval,

beru vaši vzácnou práci pro svoji dceru. Dkuji vám, paní doktorová,

dkuji vám za uznání, kterého nezasluhuji ..."

„A neopouštjte Jeníka," prosila švadlena odcházejíc a plakala.

Professor cítil úzkost té prosby, porozuml a tiskl vele vj^hublou tu ruku.

„Slibuji rád, že neopustím."
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Téhož due odpoledne pijímal professor návštvu tetí, poslední:

pijelo panstvo ze Zalužan, v parádním koáe, a lokaj a koí mli
cylindry. Paní Píborská záila skvosty a hedvábem a zdálo se, že tato

návštva jest jí ponkud nepíjemná. Doma ml cho opravdu valnou

práci, než ji k tomu jiohnul. Mínila, že on tam mže jíti sám, muž však

nedal vykládaje pravidla slušnosti, jež za dvod kladl, naež teprve dala

si íci. Nemohla professorovi odpustit tu zvinu z primy.

„Práv proto tam pjdeme te," dotvrzoval pan Píborský a jeho

cho použila této píležitosti, aby ukázala jim tam všechen svj lesk a

všecku svou slávu. Poníží je aspo takhle ...

Pan Píborský, te bodrý venkovan, omlouval se, že pichází v tuhle

chvíli: ale dopoledne vdl od syna, že pijdou studenti s podkováním
a nechtl rušiti; on sám je nucen dnes veer odejeti vlakem do Prahy

za nutnými politickými záležitostmi, vrátí se až za pt nebo šest dní —
„a pak," mínil, „zdálo se mi pece už pozd dkovati za tolik shoví-

vavosti a dobroty, kterou jste prokazoval našemu jedinému synovi. Vte,
že dík náš te odpoledne není o nic- menší, než kdybychom se drželi

obvyklých pravidel a pišli ped obdem, ale už pozd."

Professor z pohnutí nevycházel a byl vden, že paní Emilie a zvláš

Jarmila zaujaly paní Píborskou, která už od paní soudcové zvdla,
kterak Ladislav i na ulici k Jarmile se ml, ba i ruku jí podal. Jakoby

zkoušela Jarmilu, na všelicos se jí vyptávajíc a paní Emilii neušlo, že

i paní Píborská podléhá kouzlu toho dcka. Ale co platná všecka aro-
moc, když nejsou peníze, po nichž jediné shání se bohatá bourgeoisie,

domnívající se, že za peníze dosíci lze všeho ! ... I o Ladislavovi byla

e, — paní Píborská schváln chtla zkoušeti hloubku dojmu na Jar-

milu, —- ale i tu mluvila Jarmila docela prost, nenucené, — jen zardla
se trochu, sotva znateln, a gratulovala k tomu dobrému úspchu. Ale

ani jí na mysl nepipadlo, co by asi íkala paní Píborská, kdyby vdla,
že úspcliu toho je píinou ona sama, Jarmila . . . Nemyslila také, že

to sedí ped ní snad její budoucí tchyn, nebo milovala Ladislava docela

bez myšlének, bez úmysl, tou láskou dtskou, která tvoíl takový pvab
lásek prvních, jež snad práv proto jsou nejkrásnjší, nejlepší. Nemyslí-

vala nikdy na Ladislavovo bohatství, milovala jen jeho, — kdežto paní

Emilie zase Zalužany.

I professor te Ladislava chválil, zvláš jeho podivuhodné odpovdi
z latiny a etiny, z nichž soudil, že Ladislav má vlohy ke studiím písn
vdeckým. Pan Píborský správn poznamenal, že kdyby i vlohy byly,

sotva bude chu a radil se dále o budoucnosti svého syna . . .

Celý ten den byl slavnostní, velmi pohnutý pro všecku rodinu pro-

fessorovu, a nemén pro terciána Svatopluka, který hned ráno, když

studenti odcházeli, a ostatní všichni je vyprovázeli, nemeškal doraziti

všecky nedopitky, A zákusky nastrkal do kapes, aby ml pak ím vy-

luzovati závist Zdenky a Ludmily. Šampaské ovšem úinkovalo na mladou

hlavu a bylo by se špatn vyplatilo, kdyby nebylo bývalo toho povznesení

a tch návštv, a kdyby Jarmila nebyla v as toho štvance odnesla do

otcovy i)racovny, aby se tam vyspal. Ve stejném asi okamžiku také Vojta

20
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pocioval následky svých pehmat, kterými bral u professora napoád
sklenice tch koUeg, kteí nevdli dobe, jak se šampaské pije.

Veer byl abiturientní vneek a Jarmila byla jeho královnou. Mla
ty krémové šaty z loského koncertu, jen trochu zdloužeué a upravené
a z oí záilo jí štstí. Také kus melancholie, že to štstí je tak krátké . . .

(Dokonení.)

Dti na Chodsku.

Kulturní obraz. Napsal Jan Fr. Hruška.

(Pokraování.)

racek dti do roka na Chodsku skoro neznají; jen

tu a tam vídati plechovou drnkaku s píšalkou a

devného ptáka s „frkandou" v ocase nebo devenou
trubiku, obojí erven natené.

Tolik o hrách a zábavách tch „nejmenších".

Naposled zajímavý jsou ve vychování takových

„holoplíšátek" nkteré ustálené zvyky dílem vážné

a cenné, dílem jen žertovné a povrené.
Z prvních jest na p. nábožný zvyk, že matka chodská dlá vždy

kíž na ústech dítte, když ono zívá.

Nkteré matky, zejména starší, zavinujíce dít, vinou najednou oba
konce povijanu proti sob a pekládají pes sebe tak, že se utvoí ti

kíže; pi tom íká matka: „S kížem na svt, s kížem na svt,
s kížem se svta."

Když zaíná dít jísti, uívají je po každém jídle podkovati:
„Pámb papali." EUiptická tato vta jest jednou z prvních chodského

dítte, tou dkuje za jídlo, až se nauí souvislé mluv.
Kdykoliv se s díttem nkam odchází, neopomenou nikdy pokropiti

je svcenou vodou. Velice je moudrým matkám proti mysli, najdou-li

nkde dít sedící na stole. Je to zneuctívání štola, který prý jest v do-

mácnosti jako oltá ! Vyhrožují pi tom povrou, že takové nepoádné
matce se dít tžko vystn, kdyby onemocnlo. Podobn nemají se pi
oblékání dtí klásti na stl punochy nebo obuv (tebas i nová) ; dít
prý trpí za vinu matinu : onemocní na nohy. V noci obstarávají matky
chodské všecky poteby nemluvnte beze svtla, aby prý si ku své škod
na svtlo mezi spaním nezvyklo.

Kde je dít do roka ponejprv „hejtu", má dostati vejce. Kdo našel

dítti první zub, má mu koupiti košilku (v té dob vymují obyejn
pláštík za košilku). Do roka nemá se dít dívati do „drcadla", do-

stalo by žloutenici. Aby nedostalo dít „hourok", dávají mu na ruku
„houroky" — ervené korálky — a na epiku ervené „pantliky".
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Dostane-li pece dít hourok, pomže nkdy proti nému, vylízají-li se

dítti oi. Jinak se „hourok", nejobyejnjší dtská nemoc, na niž se

asto všechny jiné svedou, léí mnohými recepty povrenými, zcela jako

u dosplých.

Druhá známá nemoc dtská — psotník — vyléí se, když se položí

zrcadlo nebo levé kídlo z okna pes kolébku dítte.

Do roka nemíjí se dítti nehty stíhati, nýbrž mají se okusovati,

aby nemlo náchylnosti ku krádeži. Vlasy se mají dtem, zvlášt

dvátkm, stíhati do roka : potom hodn rostou.

Má-li kmotr njakou slabou stránku, teba dáti bedlivý pozor, aby

se k témuž neklouil i ktnec jeho; nebo dít prý se rádo „trhne po
kmotrovi".

Dít nemá spáti s dosplým — dosplý mu ujímá síly.

Dít se nemá nikomu podávati oknem: nerostlo by; z téže píiny
nemá nikdo dítte na zemi sedícího pekroiti. Dvátku nemá se íci

v pondlí „žábo", nerostlo by celý týden.

Do roka nesmí na dít pršeti — bylo by pijovaté. Dvátko má,

když je malinké, hodn plakat, aby bylo hezké.

Když pijdou s dvátkem se krtin a rozvinou je, nechají je roz-

vinuté, aby se umlo strojit.

Když se dít narodí, zaobalují je hned do košile druhého pohlaví,

aby bylo, až doroste, vzácno.

Zláme-li se calta, kterou nesou „do šestinedl", dít do roka zeme.
Podobn rostou-li nemluvátku naped hoejší zuby, „kopá prý

si hrob".

Je-li dít stále bledé, vidla prý máma „humrdlýho".

Kdo se narodí na nov, uvidí duchy; kdo v noci, nebude se bát.

Když dít ume, koupí kmotry rubáš a vneek.
Když se dít ze spaní smje, hrají prý s ním andlíkové.
Kde mají „dídiátko", má se dbáti, aby nkteré z vtších nekolíbalo

na prázdno : vykolíbaly by malikému spaní.

Mladé žínky škádlívají, dávajíce jim krájet chleba, aby krájely na

chlapeka (krajíek) — na diviku (skývu).

Tak si vedou na Chodsku s dtmi, než zanou „bhat". Má prý

malý Chodáek „hubhnout roku" a obyejn také vskutku do roka anebo

málo po roce každý „bhá", vlastn zaíná choditi. íkají o nm od té

doby, že „huž je bhounek" a s tím novým píjmením dostaví se i leccos

iinvólio ve vychování.

II.

,,Bhounek".

(Poátek bhání. — Zmny v odvu a pokrmu. — Dtská mluva. — Základy

náboženské. — Nové zábavy. — Tresty a káráni. — Povry a zvyky o vku
bhounkov.)

První velká událost v domácnosti chodské, kde zaíná dít choditi,

jest, že se snese s pdy nebo — je-li dít prvorozenó — že táta udlá

z brusu nové „bhadlo".
20*
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Bhadlo nejjednodušší jest slabý pválek, jenž se postaví do prosted
svtnice tak, že dolejší jeho konec, ponkud piostelý (nebo tu bývá

zasazen zvláštní železný ápek), zapadne do dlku v podlaze, k tomu
cíli zrovna vyhlodaného, hoejší konec zastrí se do koženého oka, ku
trámu pibitého, jež pval nahoe k trámu pidržuje. Takto zaízen mže
se pval otáeti kolem své osy. Do povalu zavrtají se dv rovnobžné
díry, blízko jedna nade druhou a ob tak vysoko, aby sahaly dítti pod
páždí. Do tchto dr vpraví se konce devného oblouku a pevn se

uklínují a do oblouku už se mže vsaditi dít a to opírajíc se o oblouek
snadno se mže uiti choditi: má jen nohy pendavati.

Jiný tvar bhadla. Ve stejné výši, jako v prvním vzoru oblouek,
je do povalu zadlána lišta asi 3/^ m. dlouhá, 8—10 cm. široká a do
té se teprv blízko konce zapustí oblouek. Bývá pak jeden konec oblouku
zasazen nehybn, druhý jest pohyblivý, takže se mže dlati otvor, v nmž
dít stojí, vtší nebo menší. Takových bhadál vídati nejvíc!

V obojím pípad bývá oblouek, aby netlail, obložen látkou nebo
opleten úhledn slámou. Bhadlo má výhodu, že pi malém tení otáí
se velmi snadno a tak dít „bhá" beze vší cizí pomoci; vadu však má
také, že dít musí bhati, bhej sem, bhej tam, stále do kola. Když
jsou dti silnjší a bhají rychle, snadno se jim „zatoí hlava". Pi
druhém vzoru jest tato vada menší, jelikož bhá dít v kruhu vtším.

Vedle bhadla mívají na Chodsku také vozík, ve kterém se dít
uí choditi a rovn státi. Dlají jej také tatíkové sami a to takto

:

Vezme se hezky široké prkno, do prkna vyeže se v kruhu díra, do níž

dít pohodln vleze, na prknu zakulatí se rohy a do nho zadlají se

tyry nohy tak vysoké, aby sáhal vozík dítti nco nad pás. Nohy spojí

se dole rámcem ze ty silných lišt, z nichž ku dvma se pidlají tyry
z bukového prkénka vyezaná koleka, asi 1/2 dm. vysoká — a vozík

jest hotov: už mohou pomocí jeho Markýtku nebo Jiíka „huit chodit".

Vsadí ho do díry vozíka a tlaí lehce vozík, dít pak opírajíc se o,
pendává jednoduše po zemi nohy.

Tento vozík bývá také nkdy dobrým vzením dtí, ped kterými

by nezstal žádný hrnec zdráv, když nemže matka takového malého

všudybyla nkterou chvíli pro práci jist na oích míti. K tomu cíli

sundají se s vozíka koleka. Jindy však bývá dtem velmi milou hrakou,

zvlášt když už dovedou „hodn bhat" a mají dosti síly, aby si vozík

samy utlaily a zaídily, kam se jim líbí. V moci takových sprovodil už

dtský vozík se svta mnohý džbán a hrnec a na povel svého „koího",

zasadil leckde citelnou ránu leckomus, kdo se nevyhnul. Dtský vozík

zstává dtem chodským i s kolíbkou obyejn, až ho musejí pedati

menšímu bratíkovi, a uení-li toho, jezdívají a kolíbají se — aspo
kluci — asto ješt „v kalhotách", a ty mívá pravý mladý Chod, když

ho vedou do školy, druhé, nanejvýše tetí!

Do ty i do pti let chodívají chlapci, zvlášt chudších Chod,

v sukni. Takové „chlapí" sukni íkají „kabát" a liší se od sukn

dvátek a díátek, že má rukávy a dosahuje až ke krku. Zapíná se

také vzadu. K tomuto „kabátu" koupí se jim pro radost, že jsou chlapci,

asi tak v tetím roce jen „chlapí epice". Ke svátku má nkterý
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bhounek pece kalhoty, ty však jsou v „celosti" s vestou a zapínají

se na zádech. Buclatí Chodákové vypadají v nich pkn, jsou v nich

statní jako tamboi.

Mrzutost mnohou a nkdy velkou psobívají však takové kalhoty

„majitelm", že si je nemohou sami „rozepít ani zapít". Na nemilý

posmch objeví se jim nkdy v zadu „vník" i „faláovo šátek" a za ten

posmch, který z toho bývá, mnohý bhounek by radji „kalhot nevidl".

Košili mají dti pravideln „od prvních zoubk". Kdo našel dítti

první zub, má mu koupiti první košili. Košilka bývá u hoch i dvat
skoro stejná, tak zvaná „s pistulkama", dlouhými, úzkými rukávy, na

koncích bez zapínání. Dti nejchudší nachodí se dost jen v košili. Ta
je potom z tlustého domácího plátna a dlouhá skoro na paty.

Dvátka nosívala do nedávná hojn na krku pestré sklenné ko-

rálky, asto dvakrát, tikrát kolem krku; nyní už je jich s korálky

málo vidti.

Obuv dtí v té dob — míníme dti, kdy zanou bhat, až je

z nich skoro školák, vlastn spíše husopas nebo chva — je v pravých

„ešt tich starejch" rodinách obyejn — po Adamovi: bhounek bhá
bos a bhá dobe ! Mívá od toho drsnou a rozpukanou kži — ale co

na tom ! To není na nemoc ani na smrt ! Zídka a to hlavn v zim
vidti na nohou tch menších punochy, na nohou vtších deváky, asto
bez punoch. Obuv dkladnjší, zejména koženou, opatují svým mazánkm
jen nkteí, zvlášt novotami naichlí. Pravý otužilý a šetrný táta chodský

pinese synu první boty z msta z jarmarku o posledním vakací, než

ho vede do školy a dti chudší dostanou je dost asto, až jdou ponejprv

k sv. pijímání. Jsou pak dti po rodiích : nestojí hrub o boty, leda

snad tší se z nich trochu hned, když jsou nové. Když je teplo, jde

jim to nejlépe po té Adamov podrážce, proti zim poslouží dobe „eský
devák", ten když je teba popobhnout, ftiže se mžikem shodit —

•

ale ty boty to jsou „polta" ! Jde-li v nich kluk s tátou ponejprv

do msta, bývá nezvyklá bot noha za hodinu plná puchý, takže asto
vchází malý muedník mody do brány celý uplakán s botami — na rameni.

Ješt mén „cirát" mají Chodové s výživou „bhounka". Pi-
pomenuli jsme, že už díátkm chutnají kaše a brzy i všecky obvyklé

pokrmy velkých. Za to je k „oslazení" tchto nechávají matky dost

dlouho „hu prsu", asto pes dv léta, takže si k tomu nosívá kluk

sám stoliku mám pod nohy; konen však to musí pece „prodat",

nechce-li dobrovoln, pestraší ho matka ježkovou kozí a milý Ohodáek
musí volky nevolky papat, co papá táta, máma, ddek a všickni ostatní.

Však se z toho žádný dlouho nermoutí, jen když je toho, co potom má,

radji víc ! Když pijde nkdo z msta, dostane dít na pilepšenou
„bandr", když pijde nkdo z lesa, dostane „vod lišky chléb",*) když
máma pee, dostane malý bochníek — místy mu íkají „reklík" — a

jednou do roka, na jeho svátek, upee mu máma „svítek" z mouky
a vajec. Cukrlátek dti chodské mnoho nesndí, v pravých starých ro-

dinách chodských vyrostou docela beze všech cukrových mlsaek; musí

*) chléb, který zbyl nkouiu na práci v lose.
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jim je ualiraditi a zajisté znamenit jim je nahradí ovoce. Za to vidti
nyní asto v nedéli odpoledne na vesnici chodské, jak si vyšlapuje kluk

v sukni s chlapí epicí s tátou — na pivo ... A jestliže by táta

nkterou nedli zapomnl, synáek tíletý a tyletý jej upamatuje . . .

Nkteí, zejména starší Chodové se ozývají proti tomu zlozvyku,

kterého prý jak živo na Chodsku nebývalo, nkteí však, jakoby byli

vyrostli pi hospodách velkomstských . . .

Tak jednoduchý jest život „bhounka" co do tla; složitjší jest

jeho život duševní!
První, co 8 této stránky pozorovatele na Chodsku zajímá, jest

dtská mluva. Mladý Chod obyejné velmi záhy „rozvazuje", dti dvou-
leté umjí dost asto srozumiteln vyíkati kratikou koledu nebo popvek.

Pro snazší výslovnost užívají Chodové v ei s dtmi jako všude

jinde zvláštních slov k oznaení nejobyejnjších pocit, vcí a zjev;
nkterá z tch slov jsou pvodní chodská, nkterá jsou sice známa také

jinde, my však podle stálého svého plánu uvedeme všechna, která jsme
na Chodsku zaslechli.

Výrazy pro jména: aj-Ldla*) (hubika), bebé, bíbí (bolest), bom
(pude bom = zeme, je bom = zemel), hubu (bubák), cící, ejí
(stevíc), íí, dd (ddek), dídí, zízí (dít), dudlu (dudy, potom
vbec muzika), hach (ohe), háj o (lože), hapec* (chlapec), hauf*
(pes), hejí (hejedlo), hepi (koza), hitaha (vz), houha, ho uhodla*
(kráva), hša (zima), hka* (vep), kapko* (jabko), keke (neistota,

kekanej), koko* (vejce), knka* (k), kyky (kytka), lídla* (líata,

kachny), máma*, mamu (dom), m (dobytek), mi (tele), na a*,

áa* (amua, mlsnota), nyny (krása), nynanej (pkný), pa (ruka),

Pámb, pápa*f) (chléb), pempy* (peníze), pípa* (slepice), pistdla*
(peinka), poi.dla* (ruika), pumbí (ponebí), pupa* (polívka), šáí
(šátek), táí (ptáek), tandu (tanec), táta*, viví (house).

Výrazy pro slovesa: bacat, bumbat (píti), bumpat (tlouci), hajat
(ležeti), hajnout (lehnouti), hapat (padnouti), hejet, chudat (cho-

diti), kynkat (zvoniti), papat (jísti), sicat (sedti), s tun kat (státi),

štinkat (plakati).

Výrazy citoslovné : bibi (chci „na ibet"), bu (chci pít), e-^ (ne-

líbí se mi), et (chci ješt), ham (chci jíst), hí (je), kuku (už t
vidím), pa (tu máš ruku, s Pánem Bohem), pyp (pry), a, ha-a (chci

jít „hejtu"), tiš (píchnu).

K výrazm tmto pistupují ješt pedn dva zvuky nosové, jež

bychom graficky asi nejblíže oznaili xm, an; v prvním ozve se krátká

polosamohláska, za níž vyznívá jasné m, v druhém ozve se krátké, ale

jasné a, za nímž vyznívá pouhý zvuk nosový, blížící se k n. Oba tyto

zvuky znaí odpor proti njakému poruení nebo žádosti a sice první

jeví odpor uritý, asi = „nechci a neudlám", druhé odpor marný, asi =
„nechci, ale musím". K prvnímu je pimíseno více vzdoru ke druhému
spíše žalost, asto i plá.

*) jen hvzdikou opatená jména skloují se dle náležitých vzor.
t) obyejn se iní ješt rozdíl mezi papá = jídlo vbec a pápa = chléb.
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Za druhé patí sem pouhé mlasknutí jazykem k ozuaení pocitu.

I v tom jest pozorovati rozdíl : mlasknutí mkké znaí úžas, tvrdé zálibu.

Konen dodati jest, že Chodové v souvislé ei s dtmi vynechávají

pedložky a zvratné zájmeno. Éíkají výhradn jen: Poj teta t. j. k tet,

poj sencí atd. Hapec hukop? t. j. se ukopl? Hanika bála, t. j.

se bála atd.

Nemžeme se pouštti do zkoumání všech zvláštností tchto výrazii,

to chceme jednou uiniti na svém míst pi podrobném zkoumání podeí
chodského, tu pipomeneme jen, že vidti na tchto výrazech leckde

zajímavou pvodnost. Nejjednodušší z nich jsou pravými ozvnami nitra

pi njakém pocitu (e-t — když se mi nco protiví), jiné zakládají se

na prostém napodobení pvodního zvuku (kynká = zvoní, mui = zvuk

dobytete, vivi =^ zvuk malých housat atd.), v nkterých objevuje se

aspo koen anebo zvuk pvodního slova obecného (pumbí = ponebí,
bibi — ibet — atd.).

Ve všech pak vyskytují se hlásky, které mluvidla brzy dovedou

tvoiti (nikde žádné r, . . .) a nejradji se souhláska první (po pípad
celá slabika) opakuje (papá, keke).

První souvislou eí dítte chodského jest — otenáš; s tím nauí
se dít zárove dlati samo kíž a k otenáši brzy nauí se zdrávas a

andlíku, mj strážniku. To je u bohatých, u chudých, u zbožných

i vlažných, to je na Chodsku zrovna jako svatý zákon.

Za otenášem jdou pak brzy jiné modlitby, až asi od tvrtého
roku modlí se každé dít chodské takto

:

Otenáš. Vím v Boha. Desatero Božích pikázání. Andle Boží.

Pak vkládá se tento „první katechismus" :

Kolipak je Pána Boh?*)
Jeden.

Kolipak je Božskejch osob?

Ti.

Karapak se menujou?
První B. O,, druhá B. S., tetí B. D. sv. Amen.

De pa Pán Bh umel?
Na dev kíže.

J'ro koho pak ?

Pro nás.

Pro i)a nás Pán Bh stvoil?

Abychom ho ctili, milovali**) a jedenkrát spaseni byli.

(Pokraování.)

*) Nfkteí zaínají: Jaký pak si víry? — Katolický kesfan. — Podle
íelio pak se i)oznjivíií»V — Podlo znamení svatého kíže.

**) var. : jeuni se klanli.



30G Gaston Humbert: Feuilletony z Athén.

Feuilletony z Athén.

Píše Gaston Humbert.

(Pokraování.)

'yla to jen poloha Akropole, která zacliráuila nádherné
její stavby od zkázy úplné. Neb hrozné jsou její djiny,

tak že phcházíš-li sem s obnovenou toho všeho pamtí,
k podivu nad tmi zbytky krásnými pidává se mimo-
dk ješt podivení, že vbec ješt jsou. Tak se mi
zdálo, že ti staí bohové, kterým veškera plá Akropole
byla posvcena, pec ješt nebyli odtud vyhnáni docela,

že chrání dosud svoje krásná sídla poboená, bojujíce o n proti svým
nepátelm, jichž bylo po vky penáramn ; že ušlechtilá postava Athény,
jejíž zlacenou sochu odtud bylo vidti do daleka šírá, vznáší se doposud
nad hlubokým tichem ztroskotané slávy . . . Vcházíme po západní stran,
jediné, po níž Akropolisje pístupna, branou nazvanou podle francouzského
uence, který r. 1852 mezi starými hradbami ji odkryl, branou Beulé-ovou
a sloupením Propylejí, po jichž pravé stran chrámek bohyn Vítzství
vznáší se nad skalním srázem jako baletka nad otvorem propadlišt; je

to rozkošný skvost, jakoby vytažený ze škatulky. A jsme pak na vysokém
a širém plateau skalním, ze kterého císa Vilém posílal do Nmec
nadšené a dojemné telegrammy; po jedné stran chrám Parthenon, jehož

patinované sloupy s úlomkovitými architrávy korunují Akropol pes všecku
svou starobu jako díví hlavu nejkrásnjší kvt, po levici pak Erechtheion
s karyatidami a nesísln mnoho ssutin, porozházených po zemi. A vzadu
Museum se vzácnjšími a nejvzácnjšími kusy a troskami.

Prý Pelasgové, národ, o nmž jenom báje vypravuji, upravili temena
akropolské skály, zarovnali je a svahy uinili sráznjšími a obehnali

zdmi.. A nejdív Akropolis sloužila králm a athénské rad, pak teprve

etí bohové se na ní usadili a leda ješt tyran Peisistratos se tam dobe
ml. Když tuto nejstarší periodu zniili Peršané, pišli Themistokles,

Kimon a zejména Perikles a spojenými silami poali novou, tu nejskv-
lejší. Z tch dob je kolossalní socha Pheidiova, Athény Promachos,
Parthenon, Propyleje, Erechtheion i Odeion tam dole. A kdyby ecko
nebylo dochovalo nic než tyto zbytky z tch as, ped kterými dosud
stojíme úžasem zmámeni, — nmi netroufám si íci toto píše, — puto-

vali bychom tam pece jako ku prameni nejušlechtilejších architektonických

krás . . . Ssutiny akropolské, o nichž pece jen mnoho slýchajíce dávno
iníme si obraz a pedstavu uritou, asi jediné jsou, jež nesklamají lovka,
nýbrž daleko pevýší jeho oekávání. Lví dvr granadský zdál se mi
ve skutenosti mnohem menším, než v pedstav byl, Aja Sofia cai-
hradská pi vší velkoleposti píliš tžkopádnou na to, co jsem od ní

ekal a ti, kdož vidli chrám sv. Petra v Éím, také odcházejí sklamáni . . .





308 Gastou Iliiuibcrt: Feuilletony z Athén.

A teprv zde, uvuit Akropole, cítím pln toho starého vznešeného

ducha hellenského a te se vší trpkostí hrne se mi k duši výitka proti

tem, kteí ho hledali jenom v akcentech, spletitých vazbách eckého
jazyka, divných aoristech a nanejvýš v krvavých vojnách staroeckých . . .

Sem nedoniká Iduk velkého msta, a všuds mezi tmi sloupy, trícími

smutn do modra nebe, rozkládá se mír te snad už vný. Kdo mohl
by se odvážiti teješt ulomiti jen jediný kus tch trosek mramorových?—

•

Sotva kdo, neb jsou tam hlídai a sebrali by ho . . . Ale kterak bylo

možno, že po tch, kteí vystavli tento nádherný chrám Parthenonský

a vytesali sochy tak úchvatné krásné jako jsou karyatidy, pišli lidé

mysli tak barbarské, že do toho tískali svými dly? A pec ješt do

nedávná loupili a lámali zde jn;ko kdyby to byla perníková chaloupka

a oni dti . . . Nejen že Justiniau, násilím zavíraje všecky uené školy

athénské, veškero duševní hnutí utlumil, ale pišli i na hmotu, která

z Athén zstala a bušili do ní po celé vky. Nesmírná boles to je, co

lovku svírá hru a srdce, když rozhlíží se kolem, boles, stesk a lito-

vání, pak malomocný Imv t prochvje a celek dává dojem, jako když
stojíme ped ním, co pesahuje všechny mohutnosti naší duše . . .

Nejh bylo Akropoli, když 1687 pi dobytí Athén od Francouz Mo-
rosiniho bomba zapálila prach složený v Parthenonu ; bylo k tomu ovšem
zapotebí nekonen mnoho pitomosti, z chrámu takového udlat pra-

chárnu . . . Propyleje už ped tím byly explosí znieny.

Z voják tureckých, kteí tady pak hospodaili, žádný se nestal za

odmnu svých snah konservátorem
;

ješt dosud zdi a sloupy nkteré
jsou zaazeny od jich ohií, jež pod nimi pálili. A v našem vku
Angliané houfn odnášeli, co bylo lze a kdyby nebylo písného toho

zákona proti vývozu památek archaeologických, odvezli by po kusech
jist celý Parthenon, ue-li dokonce celou Akropolis, a postavili by si

ji v Hyde-Parku.

. . . Ne, darmo te vyvolávám dojmy z tch chvil, kdy na Akropoli

jsem se procházel, z obrazv a fotografií, jež jsem si pinesl odtamtud.

To všecko je nesmírn studené, zasmušilé proti skutenému pívalu svtla

a nádhernému klidu mrtvých, vznešených vcí. I tlusté knihy o Athénách,

sebe krásnjší, jsou velostí svou jen zmrzlinou proti tureckému mokka,
kteréž pi tomto podivuhodném pirovnání má zastupovat skutenost.

Nelze v knize, ba ani ne na obraze jediném zahrnouti v jednom oka-

mžiku vše, co vidíš tuto jedním rázem a jediným na podpatku otoením,

a to v slunci královsky zapadajícím s nebe istého poád, neustále,

v slunci, které zlatí ješt víc sloupy Parthenonu, než je ozlatil železitý

obsah stavebního materiálu, pak vítr a déš. Ssutiny obrážejí se zde v té

Yýši volné od modra nebes a chrám Vítzné panny, ten diadém Akropole,

skvje se nad svou propastí jak vbec nco se stkvíti mže a vévodí

<-elému kraji. Úchvatný je pohled s jeho stup na širý attický kraj,

který koupe se v širokém svtle, te z veera už mírném, ne tak

žhoucím. Je to odtud zvláštní krása: v niem nespoívá než ve svtle,

v konturách, ve tvaru a barv hor, do kterých plete se saronský záliv.

Pod námi je zem celkem neúrodná, pustá, až na ten shluk moderních
Staveb, který slov Athény. Attika nikdy nebývala sýpkou ecka; Strabon
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nazýval ji pdou nevdnou, Pindar suchou, Thukidydes neúrodnou,

Homér neúrodnou a skalnatou. A takovou je dosud: pln mramoru jest

její povrch a zevšad vynívají massivní skalnaté kopce, na nichž kvt
je vzácný jako v prosinci erstvé brambory. Mramor attický k tomu

všemu je tvrdý, vzdoruje dlouhá století rozkladu, tak že zemé úrodná

na nm se nezachytí a zachytí-li se, zas dešt rázem ji spláchnou.

A veliké ty plochy mramorové odrážejí zas paprsky slunení a pemují
attický údol v obrovskou pekárnu, v níž vegetaci valn se nedaí

a rostliny z jara rozpuelé schnou a zmírají v horkém lét jako peené
v pepálené troub. Déš s hladkých skal horských stéká rychle, nemá
kde se zachytiti a rychle opouští klassický ten kraj . . .

A tak není to snad rozmanitost, erstvá zele a bohatá vegetace,

která iní pohled a odtud a z Lykabettu neb odjinud na attickou plá
a okolí její zajímavým, nejsou to lesy a eky vinoucí se jako obligátní

stíbrné stuhy luinami, — jen isté elegantní linie a postup vrch, jež

jeden za druhým ztrácejí se v dálku jako divadelní kulissy. Ty nejbližší

jsou nejostejšího svtla a stínu, a ím dál tím ty ostatní víc halí se

v modravé mlhy, jimiž proráží zas ervenavá barva hor tak, že jsou

purpurový, zvláštního odstínu. Na modrých vodách Saronských celá

fialová Salamis ozáena je šarlatem slunce, na Východ zas Hymettos

v barvách ržových, jež mní se za krátko v modravé, azurové a fialové

odstíny. Zdá se být docela blízko v tom vzduchu tak przraném . . .

Na druhé stran nesmírný, tžký Parnassos, pak v pozadí Lykabettos

poád s tou bílou kaplikou sv. Jií a Pentelikon, jehož nitro dalo

všecky mramory kolem nás. Oko pak neustále vrací se k rozmanitým

nuancím moským, k Piraeu, Munychii, Phaleru, bojišti salamínskému . . .

Zde zaínáš chápati, jak kraj mohl psobiti úinn na vývoj všeho

svého lidu. Možná, že kdyby na píklad Pošumaví vypadalo jako Attika,

že by o bodrém tom jeho lidu mluvily neustále celé Cechy neb i celá

Evropa. Takhle není tam žádných Parthenon a divadel, žádných soch

a Propylejí, leda kasárna kuchakám pro píjemné veery.

Perikles výborn vystihl situaci, když se snažil zajistiti svému národu

umleckou svrchovanost; Athénští vždy, když vítzili, vítzili spíše pe-
vahou svého ducha než mocí fysickou, jako vbec národové malí, kteí

podléhají více pro nedostatek duševní innosti, statenosti mravní a od-

vahy. Nám pkn povdl Palacký. Ne tedy z pouhé ješitnosti obtoval

Perikles ohromné summy na postavení Parthenon ; vdl, že tento chef-

oeuvre stavitelství, skulptury a malíství na dlouho zajistí Athénským

vtší sílu a moc, než by dovedly vojny a krvavé bitvy.

Nelze si mysliti pro ecko jiného msta hlavního než jsou Athény,

teba že nejsou práv tím nejvhodnjším stedem. Vyskytly se všeliké

jiné návrhy, když zizovalo se nové království a mínili, že Patras by se

k tomu hodil nebo nkteré místo na Egin, —
- ale ekové pec dali

pednost staré historii a upomínkám, které je víží na Akropol. Ta
dovede Athény a národní vdomí a pýchu Athénských chrániti lépe než

nejjednotnjší armádní e. Ale všechen vzdlaný svt je Athénám záštitou,

nebo všichni uili jsme se — neb aspo mli jsme se uit — poznávat

eckého ducha . . .
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Na stnách Parthenonu dosud je znáti zbytky byzantinských fresk

z tch as, kdy Parthenon byl chrámem kesanským, — o nco dále

od nich je zase místo, kde toitými schody stoupal mohamedáuský
imam vyzývat vící k modlení a ješt ped nedávném trela tady nkde
ze zícenin neforemná tjhranná vez jako zbytek hradeb benátských.

A nesmírn mnoho jiných zajímavých vcí bylo by lze povdíti

z djin tchto kamen. —
Také dole ve mst je mnoho pedmt, pi kterých zastavuje se

návštvník stejn podiven jako nahoe, — vž vtr, agora, stoa Attalova,

Nekropolis ... — ale jist nejdéle bude obcházeti pekrásný chrám

Theseion, který zde stojí — celý, což jest nejvtším jeho pvabem, nebo

Parthenon je mnohem ytší a mohutnjší, chrám Niké daleko krásnjší

a skvostnjší, — ale zde vidíme chrám ecký ješt tak, jak býval ped
sty a tisíci léty. Stojí osamlý na konci široké, prázdné esplanady, na

níž za veerního chladu — kapheneion, i snad jich hned nkolik . . .

Bílé mramorové sloupy, jako všecko, co vyšlo z pentelického kamene,

i tady sežloutly a sezlatovly asem, rovnž jako proslulé reliéfy v meto-

pách. Nikde jinde nemají omšené trosky této pvabné, ba skoro poetické

barvy jako zde . . .

Jsou nejkrásnjší od Philopappova massivního pomníku z vrchu Musela,

odkudž vidti celý jižní sráz Akropole s obma divadly, pak v právo

Olympieion, naped Theseion a posléze v levo rozsáhlé rozvaliny, ovšem

už velmi chatrné a jen v základech, — a mezi nimi jednu vc, kterou

prohlížel jsem s nesmírnou pietou. Je to vzení, ve kterém strávil

Sokrates ticet dní ped svou popravou, kde promluvil svoje poslední

ei o zákonech a kde vykládal, co to jest býti pravým obanem. Pišly

mi na mysl Platonovy proslulé dialogy Kriton a Apologie, na nž kdysi

jsem se tak piln pipravoval, ale teprv mnohem pozdji sám musil

jsem se uit rozumti veliké hloubce slov tch filosof, Sokrata i velikého

jeho žáka . . . Vzení je vytesáno ve skále, skládajíc se tuším ze tí

komor kostkovitých, z nichž nevím, co bylo Sokratovou ložnicí a co

pijímacím salonem. Ve všech stejn jsem byl pohnut . . . Zde tedy

Sokrates vypil tu íši bolehlavu. Aspo starý ivalida tu tvrdí, že ano^ —
uené knihy zas, že to Sokratovi ani nenapadlo, ponvadž tyto komory
jsou mnohem pozdjší hroby ímské. V, kdo komu libo . . .

Pístup na Akropol je te docela volný až do slunce západu, jen

kdo ji chce vidti v noci pi msíku, musí si dojíti pro dovolení, však

také bezplatné, do ministerstva kultu a vyuování.

Nejednou, když procházel jsem se po Athénách a hezká dvátka
jsem potkával, zdálo se mi, tu neb jinou pyšnou krásu že už nkde
jsem vidl. Darmo jsem se rozpomínal. Kde by se v Athénách známé

dve vzalo? . . . Pak se mi vyjasovalo, — ano, jako by ta která

podobala se tváí tm karyatidáni nahoe, . . . snad njaký potomek té

dívky a potom paní ecké, která stála modelem neznámému umlci . . .

(Pokrajovaní.)
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Špaci.
Obrázek z horského kouta.

Napsal Karel V. Rais.

lenutým eledníkem zámeku Na Mlakách projel drnivý
zvuk zvonku.

Starý Špatinka sed u erných, staromodních kamen
kachlových, nahíval si záda, pokuoval z krátké de-
vénky a oi mhouil jako kocour.

Sotvaže se zvonek rozdrnel, vrásky v ervené
Špatinkov tvái se protáhly, ústa sešpiatla, a mdlé

oi bolué povznesly se k dkladné klenb.

Povstávaje s vydrhnulo laviky, polohlasn, táhle zabdoval: „Jéžiš

Marijá, to je honénice!"

Uloživ devnku do výklenku na kamnech, pihladil si plesnivé,

hladké vlasy s cestikou po stran, pehlédl se od tmavého, ošoupaného

kabátku až dol ke starým sametovým stevícm, a mrštn, aby se mnoho
vn z jeho uherského nevplížilo do sín, vyklouzl ze dveí.

Nkolika kroky octnuv se u schod, podíval se v právo do po-

otevené kuchyn a zahlédnuv širokou slenu kuchaku i služku Kaku,
smutn zakýval, mdlé oi opt povznesl vzhru, ale nepovzdechl si.

Vidl, že jim staí jen ten žalný pohled.

A již po tlustém, šedivém koberci hopkoval do prvého patra; na

pi pebhnuv jasnou, klenutou sí, sklonn, dýchaje jako uhnaný, po-

korn vstoupil do kabinetu jenerála Zubra. Zavíraje, rychle vdechl ciga-

rettové vn, jež pronikala všechen vzduch. Zstal u dveí a usmívaje

se sladce, uctiv pronesl: „Ekcelencpán porouí?"

Pokoj byl také klenutý, svtlý a mládenecky nepoádný.

Na stnách visely tmavé malby v rokokových rámech, nkolik skupin

drobných podobizen v rámekách nejrozdílnjších tvar, dve prémie Um-
lecké, besedy v rámcích ezaných, s listovým vnením.

Lidé všeho vku, v krojích vojenských i civilních rozliných mód,

dívali se do pokoje sklem nebo jen s tmavého plátna; Navrátilovy ztemnlé

malby sousedily se svtlými tisky obraz ermákových.

Mezi obrazy a obrázky byly dv skupiny, sestavené z pistolí a dýmek

rozliných velikostí a tvaru.

V pokoji, jehož podlaha pokryta byla tžkým, ale vytlapaným ko-

bercem, stály dv pohovky, jedna veliká u stny, mezi skíní a psacím

stolem, pokrytá ernou, rozpryskanou kozí, druhá malá za stolem, po-

vleená odenou látkou kvtovanou.

Velký šatník, široký psací stl s mnohými zásuvkami i stl ped
pohovkou byly dkladný, temn leštny, ale bylo na nich patrno, že

sloužily nkolikátou kapitulaci.

Okna, jimiž otvíral se pohled do zahrady, nemla záclon, ale ped
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iedním stál ezaný stolek se žlutou drátnou klecí, v níž poskakoval

pestrokífllý stehlík. Na stole ped poho^fkou nebylo prázdného místeka

;

deska jeho pokryta byla knihami vázanými, nevázanými, zpeházenými
novinami, popelnícky, pokakaným kalamáem, pouzdry s doutníky, a

špikami všech druh i cen ; stála tam i váza s kytkou vesu a dva

rámeky se skiveuými, zbledlými fotografiemi. Když Špatinka vešel,

jenerál zalepoval dopis.

Zevnjšek jeho slovm ,jenerál Zubr' pramálo odpovídal. Jak tu

sedl zaboen do staré pohovky, za vším tím harampátím na stole, ne-

bylo ho mnoho. Hlavu mel malou, na temen skoro holou, po stranách

s vlasy ídkými, popelavými, rozcuchanými; hubené tváe i malá brada

byly porostlé krátkými, ostrými šedinami, drobná vlhká oka zaclouua

dlouhými asami, ústa scvrklá. Obleen byl v tmavomodrou kamizolu,

zapjatou až ke krku.

Zalepiv obálku, dobrácky se na Špatiuku pousmál a pravil suchým,

vyšeptalým hlasem: „Jdou sem blíž, Špatinka, jdou!"

Staroch dvma kroky piblížil se k samému stolu a na ekcelencpáua

pohlížel s uctivým, rozpaitým úsmvem.
„Poslouchaj, Špatinka, znají špaky?" dívaje se mu do tváe, d-

tinsky mkce ptal se jeuerál.

Špatinkv pohled se rázem zmnil; obliej se protáhl a byla v nm
nejistota. Stará hlava nemohla se hned dovtípiti, které špaky ekcelenc-

pán míní: zda ty, kteí mají kídla, nebo ty, které kluci na jae pale-

strami napalují. Také mu zabzuela slova nebožky ženy — íkávala je,

když si uhoun doma u kamen podiml : ,Už zas tlueš špaky ?' Ale

hned si v duchu ekl, ty poslední že ekcelencpán sotva míní — ale

které z tch druhých? Nejspíše ty devné —-je te k jaru, ekcelencpán

má dti rád a dtinský je taky. Ty devné to budou!

Jenerál se starocha oí nespustil a dojista poznal, co se ve Špa-

tinkov hlav chumelí ; díve než sluha promluvil, pán doplnil svou otázku

:

„Živé špaky —- vdí — ptáky!"

Šj)atinknv obliej hned se zase zkulatil, úsmv rozkvetl mu kolem

úst a ta zašvitoila : „Znám, ekcelencpane, znám, jakpak bych neznal!"

V tch slovech byla radost i kus pýchy.

„No bravo! A odkud je zuaj'?"

Staroch nazvedl pravici, jakoby chtl rozkládati, zamyšlen pohledl

do okna a spustil: „Odkud? Z lesa!" a pokril rameny.

„Aha!" vyhrkl jenerál a pisvduje, tiše se smál.

„Z lesa, ekcelencpane, a snad taky na luka si asem vyletli. Znám
je dobe — bude ten špaek eknme asi jako kos, ale tak erný není —
vestu má jako když ji pokropí," moude vypravoval Špatinka a koneky
prst kropil po své vlastní vest.

„Bravo, bravo, to je špaek," smje se jásal jeuerál, „a tuhle ho

mámo taky!" Pi tch slovech ukazoval do rozevené knihy, kde uprosted

stránky byl erný obrázek.

Špatinka se nahnul, sešpulil rty, vykulil oi a již povídal udiven

:

„Na mout duchou!"

Jenerál se radostí nud starcovým údivem znova rozesmál.
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Špatinka tváe se stále udiveným, v duchu smál se také ; smál se

starému dtinovi i z radosti nad samým sebou, že ekcelencpánovi umí

tak chyte vpadnouti do noty.

„Tak poslouchejme, Špatinka," zaal opt jenerál. „V té knize tu
o špakovi — a najednou se rozpomínám, že tady nejsou!"

„I jsou, ekceleucpane, jsou — náš šenký ml do nedávná jednoho

v kleci, ale ondyno ho prodal — dvojku, m)'slím, dostal," vážn vmísil

se Špatinka.

„To nic — jen poslouchejme! Jak tak o tom špakovi tu, vzpo-

mínám si na ty asy, když jsem jako kluk býval u nás doma. Tam je,

pravda, jinaí kraj — rovina, les nemnoho, ale zahrad, alejí dost a dost

!

(Jenerál se pi té ei dostával do ohn — hubené tváe se mu zardívaly

a vpadlé rty se tásly.) Jaká je tam v máji krása, nedá se povídat!

A tu, rozumjí, Špatinka, na tch adách topol, lip i hrušek viselo

vždycky na sta budek, nebo jak íkají truhlík, a v každé té budce

nakvartýroval se párek špak. To se neptají, co se ráno nebo takhle

k veerou na tch stromech dlo, co tam bj-lo hvizdotu a štbotáuí, jeden

hvízdal a kiel pes druhého — hotová vadnice. Najednou — frr!

a celé erné hejno padne do zahrady ; za chvíli zase frr ! a každý párek

ke svému truhlíku. Kdo to komandoval, erti vdí!" Jenerál vypravoval

stále perývavji, rozkládal rukama a na konci se již zajíkal smíchem;
také Špatinka se chechtal, až se ohýbal.

„A to mi tak najednou napadlo — vidj, tady to není —

"

„V lesích, ekceleucpane —

"

„V lesích — kdo pak to vidí, ale v zahradách nic! Co pak není

naše zahrada krása? Nejsou ty topoly, kaštany, bízy, lípy až radost?

Au contraire ! A po špakovi ani památky." Jenerál mezi eí vyšoulal

se s pohovky k oknu a díval se ven. Bývával jist krásn vysoký, ale

te byl ohnut a suchý.

Chvilku mlky pozoroval zahradu, ztopenou v beznovém slunci.

Byla hodn rozsáhlá, kolem dokola ohrazená bílou zdí, ped níž

vzpínaly se krásné, mohutné stromy, vtví úpln holých; jenom žlutý

i blavý lišejník svítil na statných ramenech, a na rozklesnutém, zki-

veném dubu v levém zadním rohu zahrady nad blavou, bezovou besídkou

viselo nkolik chumá slepeného, hnédošedého listí loského.

Tenké letorosty strom mly rozliné barvy, jež se slunekem zjasnily

a zleštily. Uvnit zahrady byly siné i zažloutlé trávníky se skupinami

a lemováním kovisk i mladších strom — zvlášt vynikal hustý lesík

tmavozelených smrk — kruhovitá hrabátka i podélné záhony s rozte-

penými suchými stonky, na nichž tásly se roztrhané kousky listí a nitky

i chumáe tpytného jíní. Lány holých, zmrzlých polí, jež se za zahradou

šíily k lesu na návrší, smutek, opuštnost a prázdnotu zahrady jen zvyšovaly.

„Jen se dívejme, Špatinka, to je krása strom — nemohlo by na
nich být plno špak? Považme si, jaká by to byla veselost — " kázal

jenerál. —
„Tžká vc, ekceleucpane —

"

„Tžká — au contraire! Ale když se jim neuchystají budky, musí



špaci. 315

chudiasové do les, co si mají poít. Pidou zimy, dešt, kam si mají

zalézt — musí do dr !

"

Pi té ei vlezl si jenerál opt za stl. Cigarettu nastril do dlouhé,

zahnuté špiky, zapálil a mocn zahulil. „Ale já to tak nenechám, než se

oteplí, budou truhlíky na stromech — mnoho asu není. Dlali je nkdy?"

„Jaktživ ne, ekcelencpane, kde pak tady truhlíky pro špaky —
tam dole, pro pak ne, ale tady to lidem nenapadne, když je o chle-

bíek zle," šeplal Špatinka.

„lovk musí taky na zvíe pamatovat, Špatinka," pouoval jenerál.

„Budky se povsí, a to se podíváme, že se špakové nakvartýrujou i na

naší zahrad !

"

„Ale kde ty budky honem vzít, ekcelencpane?" kril a skeil se

Špatinka.

Jenerál se blažen pousmál a bafnuv, vykládal: „Tuhle je psauí —
to donesou do Chlumu na recepis — v tom už stojí, aby se mi poslaly

knihy, kde je nco o budkách pro špaky. Potom se udlají, nalíí a to

se podíváme ! Zrovna se tam, Špatinka, rozbhnou — tuhle mají dv
cigarra, aby na to šli s parou. Tak —- tu je psaní, peníze a jdou!"

Staroch uklánl se, dokud se dvemi neprovlekl. Ale na chodb se

narovnal a doutníky vytáhnuv z kapsy, poádn si je prohlédl.

„Tyhle já kouit?" povídal si v duchu — „ba ne, ale babka za n dá

hrst kraák, ty budou na chvíli!" a schovav je, zjaen hopkal se schod.

Mezi dvemi kuchyn ukázal se široký, buclatý, do ervena roz-

pálený, lesklý a veselý obliej sleny kuchaky.

„Bžím do msta," k tázavému pohledu jejímu odpovídal Špatinka.

„Stavte se, strejce, krapínek polívky tu máte, aby vám cestou ne-

byla zima," volala na vysokým, zpvavým hlasem, nad njž Špatinka

neznal lahodnjšího.

Protáhl vrásky a rty sešpulil, jakoby si chtl hlun zahvízdnouti.

Kuchaka smjíc se zmizela v kuchyni, ale Špatinka jedna, dv,
byl tam za ní.

„Ááá, to je denice!" povídal si usedaje k vydrhnutému stolu, na

njž mu Kaka dávala talí s kouící polévkou.

„Tenhle strejc poád naíká," smála se mu holina.

„Jak pak nenaíkat — peubohé moje staré nohy!" truchliv se

chmue, povzdychl a dal se do polévky.

„Co pak se zas tak najednou stalo?" soucitn ptala se slena

kuchaka. Stála u kamen, buclaté paže majíc na prsou za vyžehlenou,

snhobílou zástrou, jež obepínala skoro celou plnou postavu její.

„Na potu, milá sleno kuchako, zas ekcelencpáuovi psaní ua

recepis," nabíraje lžíci po lžíci a foukaje, perývav vypravoval; ke konci

zadívav se na kyprý kucliaiu podbradek, zajíkl se a rozkuckal.

„Pro pána —- snad ne zas petrolej?"

Strejc kuckaje, jenom hlavou zavrtl.

To se minulou zimu ekcelencpán rozhnval na chlumský petrolej

;

celé veery huboval, že ta lampa bliká a prská jako lampiky v božím

hrob chlumském. Tam svítívalo se také niáslera, jež zbožné kolatornice

21
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panu farái ua ten dobrý oumysl pinesly. V tom Imvu jenerál pásl se

v insertech a objednal si petrolej sám.

Nékolikalitrový soudek došel, ale- ekcelencpán znova huboval, že

i ta nová petrolka nestojí za nic. Objednal ješt odjinud, ale dopadlo

to práv tak. Huboval, chmuil se a po nkolikáté objednávce konen
prohlásil, že ten chlumský petrolej je lepší nežli všecky ty pražské,

vídeské i Ivovské slivky.

Akoliv v zámeckém sklep bylo te petroleje aspo ua rok, Špa-

tinka musel chodit se soudkem do Chlumu.

Ekcelencpán byl spokojen — a leckdy ver pate ua svítící lampu

íkal: „Jaktživ by si lovk nepomyslil, jaké v tomhle Chlumu mají

zboží. Ten náš kupec je chlapík!" íkal to i potom, když Kaka na-

pájela lampu ze sklepních zásob . . .

Špatinka uklidniv se, opt labužnicky pojídal lžíci po lžíci. Náhle

pestal, zpod víek stranou podíval se na kuchaku a pravil: „Budeme
stavt!" a zas oi zvrátil na polévku.

„Pro pána!" spráskla pleskavé dlan.

„Jojo!" skroušen povzdychl Špatinka.

„Že si ten náš milostpán nedá pokoje — poád a poád stavt,

ísa Mlakách snad jakživo nebude dostaveno. Snad nerozbourá, co loni

vystavl a nezane znova?" zpívala slena kuchaka.

Špatinka jedl klidn, teprve když domluvila, povídal : „Ne milostpán,

ekcelencpán bude stavt!" a potmšile zamrkal.

„To je hrza — ekcelencpán — a co pak?"
„Budky pro špaky," zapištl strejc.

„I vy jeden," zachechtla se a široké tlo její obrátilo se k plotn.

„Svatá pravda — to psaní je k vli tomu. Ekcelencpán si píše

pro knihy, ve kterých jsou plány na truhlíky pro špaky — " vykládal

zvon již Ižicí na dn talíe.

„Ten strejc má zas dnes ei," ušklíbla se Kaka.
„Jen kdybys, ty house, nemluvila," odsekl jí na oko zlostn, „co

povídám, je boží pravda, jako že se jmenuju Froliján Špatinka!"

„Však proto to není pravda — poktili vás Floriján a í^roliján,"

smála se mu Kaka. Dopalovala ho tím, protože jaktživ své jméno
poádn nevyslovil.

„U nás se bere za kliku a ne za slovo, rozumíš? Ješt jsi na Špa-

tinku nedorostla," odsekával jí. „Povídám: Budou se stavt truhlíky pro

špaky a ekcelencpán si tuhle píše o knihy, kde jsou na n plány. Já
tomu erta rozumím, povídám jen božskou. ku, že jsou taky špakové
v lesích, ale ekcelencpán rád by je pitáhl do zahrady."

„A na?" smála se kuchaka.

„Na? Pro radost — aby tu prozpvovali! Ale te už bžím —
Pánbh raiž nadlit!" a Špatinka odchvátal do eledníka, v nmž byl

vlastn pánem sám jediný. Podívav se znova na trabuka, obul boty,

natáhl široký kožich s odenými tulipány na zádech, s tapci po stran,

beranici narazil si hodn do týla, váek s tabákem stril do kapsy, za-

pálil si devnku a vzav hl vyšel ua dvr.
Prostranný dvr mlackého zámeku obestaven byl zánovními sto-
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dolanii, chlévy a kolnami ; taškové stechy pkn se v tom slunenu rdely.

Všecky ty budovy nynjší majitel Miak vystavl a také již pestavl.

Uprosted ujezdného i zmrzlého nádvoí stála stará, nevysoká lípa,

kolem jejíhož kmene pistavili laviku.

Na záspi u chléva rozkroen stál nádvorník Rajtoral ; ruce maje

v kapsách nohavic, dole vysoko vyhrnutých, rozhlížel se dvorem.

Byl to nevysoký, krátkonohý rameuá s velikou kudrnatou, ale již

popelavou hlavou; pravý horský ouborek. Obliej ml široký, bezvousý,

ale hustým strništm jako zamoudlý, široká velkoretá ústa, sploštélý

nos, erné, svítivé oi pod lesem mocného oboí. Kazajku obleenu ml
jen pes košili, epici nechal nkde v chlév. Vida Špatinku vykroiti

%Q sín, zahuel na: „Kam pak zas?"

Špatinka mávl holí smrem k mstu.
„To jsou asy," loudaje se blíž, bruel Rajtoral.

„asy — pokej až vysloužíš, budeš je mít po mn," pištl Špatinka.

„Bodej by ne — vy nkomu popustíte, jste jako koínek," stále

«teju bruel nádvorník.

„Inu ekej a dokáš — " a Špatinka vytáhnuv doutníky, ukázal je

Bijtoralovi. „Koukej, trabuka!" a mlasknuv, opt je uložil.

Nádvorník zakroutil ústy a také zamlaskl.

Špatinka se rozchechtal a kolébaje se do široka, až se mu kožich

rozhazoval, šel ke vratm.
„Strejce, dáte?" kiel za ním Rajtoral. Ale Špatinka se již neohlédl.

Jednopatrový, žlut natený zámeek Na Mlakách stojí na horním

konci podhorské vísky. Má lomenou stechu, v ele cibulovitou vž, pod
níž je velké okno do domácí kaple, po jeho stranách po tyech oknech

A'^ panských pokoj.

Vesnice Mlaka má jen chalupy a baráky a to bedn sklonné a ski-

vane
;
pouze hospoda uprosted vsi a stranou nad struhou mlýn mají bílé

stny kamenné. Stojí v dolíku k západu oteveném ; na krabatinách jsou

jehlinaté i bezové lesy, mezi nž vrývají se kusy kamenitých polí.

Bílá cesta od zámku vine se pokrajem vesnice, pes mstek nad

žíznivým potokem vzhru k tmavému smrkovému lesu, potom s kopeku
mezi luka až k okresní silnici, jež nahoru dol kroutí se z okresního

msta do Chlumu. Do Chlumu je z Mlak plhodina, do okresního msta
dobré dv Iiodiny. Špatinka cestu do Chlumu tisíckráte pemil.

Ped *osrai léty býval Na Mlakách nádvorníkem ; na starší kolena

dali mu úad pohodlnjší — byl lokajem i domovníkem, poslem i za-

metaem, sluhou panským i kuchyským. V nádvornictví postoupil bývalý

eledín Rajtoral. —
Ši)atinka klát se po silnici, mžoural v právo v levo ; devonku

l)ridržuju si v zubech, zálibn bafal a holí široce se rozpáhal. Po talíi

teplé polévky, po hovoru s ekcelencpánem a zvlášt po daru dvou tra-

buek bylo mu veselo. Tváe ml zardólé, špika nosu záila a oi klidn

mžouraly. Pedpoleduí slunce hálo mu do týla již dosti pí.jemno.

Jda s vršku, podél erného lesa, snhem ješt poprášeného, zahýbal

k lukám, na nicliž procliázelo se nkolik erných krkavík. Odenými
/obany klotli do pdy, popolétli, poskoili si a kráeli zas.

21*
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Nenadále Špatinka sebou škubl, pestal se rozpáhati a skriv se

smekl epici.

„Pánbh ra pozdravit, milostpane!" vzkikl a pokorn hledl na

pšinku, vroubící dolení okraj lesa.

Picházel po ní malý, široký pán; Ml hustý, prošedivlý plnovous,

hluboké zachmuené oi, pod nimi erven prokvetalé tváe, na hlav
velkou epici soukennou s náramným štítem, za ní visely chumáe po-

pelavých vlas. Ruce ml ve velikých, kožešinou podšívaných rukavicích

a pravá pravideln pohybovala silnou holí, jejíž opradlem byla lesklá,

železná motyka. Kožíšek ml jen do polovic stehen, boty s nízkými

holinkami rozmáchanými. Vrašt elo, podíval se na Špatinku a pravil

volným, hlubokým, jednotvárným hlasem: „Kam pak, strejce!"

„Na potu, milostpane, na potu — " líbezn odpovídal Špatinka

a dopis povytáhnuv z kapsy, ukazoval jej pánovi.

To byl Václav Rozvora, majitel velkostatku Na Mlakách.

„Kdo pak — zas jenerál?" stále tak písn ptal se Špatinky.

„Ekcelencpán," pisvdoval Špatinka, „jedná se o špaky, milost-

pane, o špaky —

"

Statká uinil dva malé kroky v ped a ješt osteji zahledl se

na Špatinku.

„O špaky, milostpane, truhlíky, budky se budou stavt — ekcelenc-

pán si píše o knihy, kde jsou na to plány — " šveholil Špatinka a vida,

že se milostpáu ješt více mraí, rozpait pokyvoval hlavou.

„Vy toho nabreptáte, strejce," houkl statká, „lovk vás nestaí

poslouchat."

Špatinka skril se ješt více a mlel.

Bylo ticho — jenom nkolik chumá snhu sesypalo se s koš
do mechu a z luk piletly ostré krákory.

„Kde se bude stavt?" opt rozkikl se Rozvora, až se havrani

polekali a popoletli.

„Na zahrad, milostpane, po stromech se to rozvsí, aby se na-

kvartýrovali — povídal ekcelencpán — " a Špatinka polekán rozpait
naznaoval rukama, jak se to rozvsí.

„Mhm —- mhm — " pobruíval Rozvoda — „na zahrad — a pro?"
a Špatinkovy tváe pima zrovna probodával.

Špatinka pokríval rameny a šveholil: „Pro radost, milostpane, jen

pro ten zpv —

"

„To vám povídal?" zamyšlen ptal se milostpán.

„Do slova •—
- vyptával se, co a jak špaci tady u nás — i ku^

že v lese — ekcelencpán knihu s jedním takovj'm špakem ped sebou

a že jako když býval hoch, byli u nich na zahradách a tak po stromech —
tak budeme vábit, milostpane, vábit k nám na stromy — " a tváe se

potmšile, ukázal holí smrem ku Mlakám. Z mohutného hrdla statkáova

zahuel i zadrnel smích.

„Vy jste brepta, Špatinko, špaky vábit — strejce — k nám —

-

tady — nemáte rozum?"
Špatinka rychle kril rameny a pihlouple se šklíbil.
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Milostpáu stál chvilku zamyšlen, potom si z myšlének pisvdoval
a zas ptal se vážn: „A povídáte, že to ml z knihy?"

„Knihu ped sebou, milostpane!"

„Mhm — mhm — tak to naposledy bude jina — " a Rozvora

ukazovákem, v tlustém prst rukavice, zahrozil.

Špatinka mlel.

„O polích se nic nepovídalo?"

„Xic, doista nic, milostpane!"

„Nu — mhm — inu, co plátno, strejce, je už dtina," nyní veleji

pravil Rozvora.

„Dtina, milostpane, dtina," svdil Špatinka.

„To jsou nápady. — Špaci — piletí a poád*) se tu usadí —
chuchuchuchu — inu, bžte teda, bžte —

"

„Pánbh ra opatrovat, milostpane!" Špatinka kousek odklusav, be-

ranici narazil si ješt hloubji a již upaloval k bílé silnici.

Nad dolíkem, lesy vroubeným, klenula se istá, svtlá obloha; jen

slunce se na ní chvlo. Na lukách, doposud na kost zmrzlých, ležela

splihlá, hudožlutá travika. Na rybníce, v levo za lukami, z mdlého,

bezlesklého ledu vynívaly rozcuchané zbytky suchého rákosí a mrazivý

šustot jeho dolétal až na silnici.

V metlách osyk podél silnice visely chumáky roztepeného Jíní.

ernozelené lesy byly místy jen jako pocukrovány, jenom nkde ležely

na nich poslední chuchvalce špinavého snhu.

Silnice kroutila se k návrší, posetému balvany, u nichž svítily zbytky

návjí, a krila se skivená borovice, smutn šedivá.

Do toho návrší rozhánl se Špatinka; rozpáhal se holí a bílé kusy

koue lítaly mu nad hlavu do istého vzduchu.

Do protjšího vršku k Mlakám loudal se pan Rozvora; šel drobnými,

stejnými kroky, vzpímen, jako ztrnulý, holí pravideln poklepávaje do

zmrzlé silnice. Došed vršku a spativ Mlaka, zastavil se a hledl na

n upjat.

„No hezky, jenerále!" zabruel si z myšlének a pidal do kroku.

V dolíku zstali jen ti krkavíci na lukách, a na silnici snesl se

zástup chocholouš a strnad.

V Chlumu a hned potom i v Mlakách zvonili poledne ; v Mlakách

zvoneek zpíval vysokým hlasem a tuze pospíchal — — — Byl také

dív hotov. (Pokraování.)

*) poád t. j. píuu), zrovna. (V PodkrkoiioSí.)
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Bejrut.

Napsal František Klement.

(Dokonení.)

ezi ilejšími, ve zdejších školách Evropan vychova-

nými Araby, pozorovati lze vliv evropské osvty mrou
znanjší, zejména u všech tch, kteí jsou kesané.
Nejvýznanjším rysem v život tureckého úadnictva
jest, že nepovažuje úplatnost za zloin a vru nelze

se tomu ani píliš diviti, povážíme-li, že jeho služné

jest opravdu smšn malé a ješt k tomu nepravi-

delné se vyplácí, tak že mnohdy takový státní, zejména nižší zízenec

po nkolik msíc ani jediného para neobdrží. Bére tedy bachšiš, což

ovšem není nic jiného než úplatek.

Bachšiš, bachšiš ! slyšíte zde stále ve všech tóninách. Bachšiš platíte

tomu, kdo vám pomáhá z loky, na kon, do vozu aneb naopak, bachšiš

tomu, kdo vám ukáže smr cesty rukou, bachšiš tetímu, tvrtému a pá-

tému, kteí vám hl, doutník neb sluneník zvedli, bachšiš i kupci ná-

davkem na cenu koupeného zboží; ba i churavec, jemuž jste z útrp-

nosti ze své cestovní lékárniky léku poskytli, vztahuje k vám ruku a

žádá o bachšiš. Podíváte-li se upen na mukara, nosie, veslae,

oslae a t. d., jist vysloví hned hrozné to slovo a sterohlasý chorus

žebrák vždy a všude žebroní, škemrá, úpí nebo hlásí se smle, mnohdy
i drze, o bachšiš.

Vyjma Španlsko nenaleznete nikde na svt tolik žebrák jako

v Palestýn a v nkterých mstech Sýrie. Nejvtší —- akoliv ne tak

znaný jako v Egypt je zde poet žebrajících slepc, pak tlesné zne-

tvoených, protivnými nemocemi a padoucnicí stížených žebrák. Stane-li

se, že nkterý bývá zachvácen epileptickými kemi, nikdo si toho na
ulici ani nevšimne. Pamatuji se na jednoho takovéha, polonahého, na
blízku chánu „Antun beg" sedajícího nešastníka, postavou pravého obra,

který jednoho dne z rána tém deset minut tak hrozn sebou zmítaly

že se mu z hlavy a z oblieje spousta krve inula; když ten hrozný

záchvat minul, zstal tam ubožák nkolik hodin ležeti, až z hlubokého

spánku procitl a dom se potácel. Nkteí z tcli žebrák bývají vi
cizincm tak nestydati, že menším dárkem opovrhují a na míst dík
„Kattir chairak" (vysl. Kater cherak) dobrodince spoustou nadávek obsýpají.

Nejvíce žebrák potlouká se v bazarech, v ásti msta Evropany oby-

dlené a na „dlovém námstí", hlavní tepn pestrého života bejrutského.

Tam je také veejný sad se vzácnými kei, kvtinami a stromy.

V pravém slova smyslu nelze arci o „veejném sadu" mluviti, ponvadž
ani orientálské ani evropské ženské pohlaví do ného pístupu nemá a

jest ženským pouze dovoleno, kolem míží se procházeti. Dvod zákazu

dlužno hledati v tom, že dle mohamedánských názor žena není lenem
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lidské spoleuosti a uemá práva veejn vystupovati. Jediné uvnit domu
svého chlebodárCe, otce neb manžela, a pak v nutných pípadech svého

zamstnání smí se — a i tuto jen do jisté míry — voln pohybovati.

Tato pda její svobody, ty vnitky dom, nevypadají v Bejrutu píliš

nádhern; ba i v domácnostech zdejších milioná marné byste hledali

zvláštního pepychu. V prelích velkých dom pozorujete dosti veliké,

nkolika sloupy opatené vzdušné loggie s oblouky maurskými neb špia-

tými, veliká okna s etnými barevnými tabulemi, zevnjší stny dom
bez výzdob a na mnoze zcela hladké. Vnitky však bývají asto, zejména

v domech náležejících zámožnjším tídám, velmi prakticky stavny a

pro zpsob zdejšího žití a podnebí co nejvhodnji rozdleny. Z malého

dvorku neb zahrady vede obyejn nkolik, mnohdy i více schod ku

hlavnímu vchodu domu, jímž se octneme bu v chodb, do níž vede n-
kolik dveí z rzných pokoj, aneb ve veliké, vzdušné, mramorem dlá-

ždné dvoran, kolkolem nkolika komnatami obklopené a sáhající až

nad výši jednoho poschodí. Tato prostranná místnost slouží za hlavní

shromaždišt celé rodiny, za jídelnu, dtské rejdišté a po pípad, ze-

jména v letním parném období, i za pracovnu ženských. Kolem stn
rozestaveny jsou dlouhé divany, tu a tam nízké stoleky, pletené židliky

a menší skínky, kdežto v domech Evropan spatujete uprosted této

vzdušné sín veliký stl, etné židle, houpací kesla, veliké kredence,

pohovky a jiný nábytek. Orientálec není vbec milovníkem hojnjšího

nábytku a uskrovuje se zaízením co možná jednoduchým, což arci

pivodí zdejší zpsob života a klimatické pomry, kteréž jsou tu —
vyjma msíce ervenec, srpen a záí, kdy panuje ponejvíce úplné bez-

vtí — dosti píznivý. Ve jmenovaných msících bývá Bejrut pekelnou

výhní a pot utírati jest zcela maruo, ponvadž v nm lidé takoka
plovou, — není pak divu, že zmocuje se všeho živoucího irá zraalát-

nlost, kterou ješt zvyšuje nepokojný a nedostatený spánek. Výpary

v ulicích bývají v tu dobu nesnesitelný a nakažlivé nemoci, prjmy a

zimnice na denním poádku, tak že všech tch 90 syrských a asi 15

evropských léka a 40 lékáren — z nichž možno odporuiti pouze

velkou nmeckou lékárnu bratí Heine- — má odbytu a práce až nazbyt.

Komu prostedky dovolují, ten spchá na výšiny Libanonu a najme si

skrovný byt v Bet Meri, Brumau, Arai a Alai, kde jsou aspoíi noci

chladny, tak že obyvatelstvo spánku nepostrádá. Jaro a podzim jsou

pímo luzný, kdežto v zim bývají zde prudké bouky a ohromné lijavce.

Bejrut byl díve ješt nezdravjší; nyní se tyto neutšené pomry
aspo ásten zmnily, protože zde zaízen anglickou spoleností ze

Psí íky vodovod, jenž msto vodou znamenité jakosti zásobuje. Nejzdra-

vjší ásti msta jsou ty, které leží na výšin Dimitrov, odkud jest

také na Bejrut rozkošná vyhlídka, totiž tvrti Ez Zeituui, Ras Bejrut a

pilehající pedmstí Ašrahje, Musaitebe, Mazraat el Arab a Ras eu Neba,

kdežto celé staré msto a s ním sousedící ásti Es Saif, Rumeli a Ba-

šura nepožívají dobré povsti.

Prohlédnul-li si cizinec celé msto, podniká výlety do okolí a na-

vštíví snad nejdíve „Bejrutskou pouš", která ueuí sice velká, ale pece
jen skutená pouš. Jest asi dv hodiny široká a ti hodiny dlouhá, a
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leží na jižuí stran msta. Její písek stával se úrodnému a rostlinstvem

hojn pokrytému okolí záhubným ; ba postupoval zvolna sice, ale usta-

vin, árku za árkou, ku pedu a umrtvoval plodnou zemi. Mnozí
spisovatelé uvádjí, že kníže Drus Fachr-eddin (1595—1634) zde piniový

les vysázeti dal, aby takto další postup písku zamezil. Avšak udání to

jest nesprávné, nebo les takový byl tu již mnohem díve. Když za dob
kižáckých Balduin r. 1111 Bejrut oblehal, pikázal, aby válené stroje,

zvlášt posunovací vže, ze strom „lesa u msta ležícího" byly zhotoveny a

také zemépisec Edrisi (J 1175) zmiuje se již o lese, který se na jih

od Bejrutu až k Libanonu prostíral. V této miniaturní poušti možno
konati zajímavá pozorování, nebo nalézáme zde i solné rostlinstvo velkých

pouští a nakupené hory písku, kteréž podle síly a smru vtru rostou

a semo tamo se pesypují; mnohdy odpoívají zde také Arabové a Be-

duíni se svými velbloudy, ba i vzdušné peludy a zelenavé oásky za-

krslých palem lze tu vidti.

Piniový les — „Pineta" zovou jej Bejrutští — pak za ním blíže

k mstu dlouhé a vysoké kaktusové ohrady etných zahrad skuten za-

braují písku, že do msta dále vniknouti nemže. Po levé stran „von-

ného lesa" pinií táhne se uprosted morušových sad krásná, pes Li-

banon do Damašku vedoucí silnice, která je na blízku msta zárove
hlavním promenádním místem všeho toho, co v Bejrutu nco znamená
neb znamenati chce a co se zde v povozech neb na koních ukázati mže.
V arabských kavárnách, vedle cesty ležících, spatíte zídka kdy Evro-

pany, kteí se tmto místm nápadn vyhýbají a radji dále na levo

k íce Nahr Bejrut do zahrady, bývalým gubei-natorem Libanonu Rstem
pašou založené, a ponkud zanedbané, si zajíždjí a v tamjší evrop-

štji vypadající kavárn se zastavují. Každou nedli, krom zimních m-
síc, produkuje se tam hudební sbor libanonské milice. Od 4 do 7 hodin

spatíte tam vynikající syrské i evropské krásky a mžete se podivo-

vati jednak jejich leposti, jednak zákuskm, jichž ku sklenici „Spateu-

bráu" nebo plzeského, nkde v Hamburku vaeného, požívají. Objeduáte-li

si totiž láhev nkterého z tchto mok, pinese ji arabský sklepník

a zárove k pivu tyto zákusky: na jedné porculánové misce studený va-

ený brambor, na druhé erstvé mandle v zelených slupkách, na tetí

pistácie, na tvrté pálenou kukuici, na páté malé slivky ili „mis muš"
a na šesté vajíko na tvrdo. Tato prapodivná smíšenina všech možných
a tak zvlášt sestavených, k pivu ne vždy se hodících chutí, je zde

velmi oblíbena. Na blízku mého stolu sedly jednou ti pkné dcerky

jednoho syrského millionáe, který si své velké jmní obchodem s rýží

vydlal, a tm chutnaly ony zákusky tak, že si je objednaly ješt dvakráte.

Valná ás tourist podniká obyejn též výlet k malebným, z moe
vynívajícím skalám s jeskykami, kde hnízdí množství holub. Smr
cesty ti tvrt hodiny trvající vede k Ras (pedhoí) Bejrutu, kde možno
najmouti bárku a peplaviti se k tomuto moskému skalí, zejména k jedné

vtší skále, v níž spatujeme vehkou, od pírody utvoenou bránu. V tomto

jeskyovitém prjezdu poskytuje voda v dob, kdy slunce do jejího otvoru

nesvítí, arokrásné svtelné efekty, které mi živ barevné modré tóniny

na Capri pipomínaly.
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Po návštv tohoto zajímavého místa vyerpali jsme všechny zna-

meuitosti Bejrutu a mžeme leda ješt obligátní kavárny navštíviti, v nichž

nalezneme nkdy zpvaky velmi pochybného umleckého vzdlání a vždy

drjsti dobré orkestry, v nichž veliká ás našich krajan, vlastn nejvíce

krajanek z uzaveného území — „von Pressnitz, Kaaden, Annaberg,

Weipert und Komotau", jak íkají — se nalézá. Mezi nimi jsou mnohdy

dosti pkné sleinky, které po každém ísle stídav s táckem v ruce

vybírají a v pestávce, byvše nkterými z host vyzvány, ke stolm use-

dají, astovati se dávají a dle možnosti v lámané franiu, vlaštin, angli-

in, arabštin a etin se baví. Castovateli jsou arci po vtšin Evro-

pané, kteí mnohdy den co den takové místnosti navštvují a asto i mi-

lostné pomry zapádají, nad nimiž obyejn bdívá písné oko kapelníka

a jeho ženy. Takovou milostnou zápletku — Honni soit qui mal y pense

— zovou zdejší svtáci „eskou láskou" a leckterý provádí ji tak sou-

stavn, že když jeden orkestr Bejrut opustí a druhý do té samé míst-

nosti nastoupí, ihned hledají a naleznou opt novou eskou lásku. Z dlouhé

chvíle a z nouze o jiné ušlechtilejší zábavy (o divadla a koncerty zde

není vbec postaráno) jsou usazení zde Evropané i cestující nuceni veer
doma tráviti anebo vzíti za vdk tím, co se jim takto poskytuje.

Rozkošná a zdraví velice prospšná zábava jest koupání se v moi.

Lázní aspo s ásteným pohodlím zaízených, byste tu arci marn hle-

dali; ale jinak mžete si troje moské lázn za hotelem „Bassoul" le-

žící prohlédnouti a jedny z nich dle libosti si zvoliti. Nejlepší z nich

náležejí jisté „Société anonyme" a nalézají se dle všeho na míst koupelen

pradávných, snad z as ímských. Jsou to objemnjší, do skalního mo-
ského dna vytesané nádržky, do nichž vedou se tí stran úzké strouhy,

kterými proudí i odtéká voda a za pílivu nebo pohnutého moe vrážejí

vlny pes okraje do vnit tak siln, že jsou pak koupající šumícím pí-

valem pokryti. V moských mechoviuách, vláknovitých asách a kolem

jiných vodních rostlin, které zde bují v prožraných a vyhloubených drách
s ostrými okraji, mžeme pozorovati množství moských ráat, krab
a jiných drobných moských zvíátek. Zdejší moské lázn jsou neoby-

ejn osvžující a krátké pohovní si na krytém, po stranách a k moi
oteveném tarasu, odkud možno vzdálenjší ás zálivu a vnící jej Li-

banon pehlédnouti, zvyšuje požitek tento ješt mrou znanou.

Djiny vk nejstarších vypravují nám o Giblitech Kanaanitských,

jimž náležel prý Berytos (a Byblos), jehož jméno odvozuje se bu od

studnic a vodních nádržek, ped mstem do skal vytesaných (také

hebrejsky jmenuje se studn „beerOt" a arabsky „bír", množný po.
bijár) aneb od jména „beroš" (pinie). Za dob eckých neml Berytos

zvláštního významu a za Antiocha VIL poboen pro vzpouru ua dobro.

Za Augusta zícena tu ímská kolonie, kteráž po Augustov dcei Julia

Felix se nazývala a již pak Herodes ozdobil vynikíyícími stavbami. Zde

dal tent) i)anoviiík své syny Aristobula a Alexandra k smrti odsoudit,

zde dosálil Jos. Elavius, pedpovdv Vespasianovi císaský titul, svobody

a ve zdejších divadlech bojovala za Tita množství otrok sem z Palestýuy

zavleených. Zde byla také slavná škola právnická, kterou Justiniau

matkou a kojnou zákona pojmenoval. Zemtesení r. 52*J zniilo msto
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a všechny ímsko-ecké stavby. Roku 635 opanovali Bejrut Saracéni,

které pak Balduin s kižáky r. 1125 ku vzdání pinutil, avšak r. 1187
zmocnil se msta opt sultán Saladin. Po bitv na Kasmiebu náleželo

msto jako kesanské léno k Jerusalemu, naež pipadlo Drusm
a vládnoucí rodin Maanid, k níž náležel též kníže Facbr-eddín (vládl

od r. 1595 až do r. 1634), který zvelebil znamenit msto i okolí;

avšak následkem etných novotin, které po své návštv ve Florencii na

dvoe Medicej zavedl, a pro jeho pátelství ku kesanm zmocnili se ho

muhamedáui a sultán Amurat dal jej v Caihrad zardousit. Egyptský
Mehemed Ali obsadil msto, avšak byl pinucen (r. 1840) vojsku sultánovu

a jeho spojencm ustoupiti. Toto jsou as hlavní rysy djin Bejrutu.

Ze se starý Berytus dále nežli nynjší Bejrut rozkládal, jest ue-

pochybuo, nebo pozstatky mosaikových podlah ímského zpsobu, kusy

jemných sloup, ásti starovkých lázní a zbytky Herodesova divadla

nalézají se dále za mstem. Ctitelm sv. Jií uvádím na vdomí, že asi

hodinu a nkolik minut na východní stran za mstem jest povstná
draí jeskyn, kde ona šeredná obluda svou skrýši mla, a o nco blíže

k Bejrutu ukazují pi behu moském místo, kde ji dle legendy svtec
po delším zápasu zabil a královou dceru i zemi od ní osvobodil.

Nynjší Bejrut jest msto ist obchodní; avšak i nkterá emesla
dosti tu zkvétají, zejména tkalcovství, jež se z dávných dob udrželo.

Nelze zjistiti, kdy zde zavedeno pstování moruší a chov bourc, avšak

jisto jest, že se tu hedbávnictví již ped kižáckou dobou provozovalo.

Jakožto orientálské zvláštnstky zhotovují zde také skínky, bronzovým
kováním a jinými kovovými okrasami zdobené, arabské cestovní bedny,

vykládané stolky, rznotvárné zlaté šperky a stíbrné nitkoviny (íiligrán).

Bejrut jest a za povšechných píznivých okolností zstane hlavním pí-
stavem celé Sýrie a proto zaznamenávám nejhlavnjší pívozuí a vývozní

zboží. Látky hedvábné dodávají Francie, Švýcarsko, Itálie a malou ás
Nmecko ; rýže pichází z Egypta a Indie, sklo z Francie, Cech, Belgie

;

železo a ocel z Anglie, Ruska (?), Nmecka a Rakouska (?); stavební

díví ze Švédska, Karamanie a malá ás z Rakouska; bavlnné látky

nejvíce z Anglie, ás z Francie a Rakouska; jemné mušelíuy, závoje

a perkály ze Švýcar a Francie
;

plátna z Nmecka, zejména Saska,

a z Rakouska; plstné vci, pedevším fezy, z ech a Francie a malá

ás z Itálie
;

papír z Itálie, Anglie, Francie a ás z Rakouska ; zboží

materiální a osadnické z Anglie, Francie, Hollaudska, Egypta a velikými

karavanami od Rudého moe, ás pes Damašek atd. Odtud vyváží se

do Evropy hedvábí, vlna, oleje, pšenice, luštniny, melouny, oranže,

citrony, víno, sušené ovoce, sesam, dubnky, kukuice, lnná, konopná

a ricinová semena, tabák, velbloudí srst, kozí a jiné kže, asfalt, vosk atd.

Obchodní ruch stoupá ustavin a rok co rok rozmnožuje se poet lodí,

které tu zboží nakládají a sem pivážejí. Kižákm jsme zavázáni díky,

že odtud cukrovou ttinu, tehdy v Evrop neznámou, do Sicílie a Špa-

nlska vyvezli, odkud se pak do Ameriky dostala; také kukuici pivezl

odtud rytí Bonifacius z Monferatu a prokázal takto mnohým krajinám

evropským veliké dobrodiní.
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(Pokraování.)

IIL

menší jídeln paláce Domitianova panoval neobyejný
ruch a etné ruce otrok pracovaly za dozoru vrchního

tricliniarchy a na povel výzdobce i alouníka o náležité

úprav této dosti prostranné, obdélné sín, jejíž žluté

mramorové stny krom polovypouklých sloup barvy

temn zelené s bronzovými a zlacenými hlavicemi ko-

^jj - rintskými a bohatého stropního kasetování (lacunar) z&

deva ebenového, s kovovými lištami, žádných nápadnjších okras nemly.
Proto rozkázal výzdobce, by na hladkých prostorách mezi nepokrytými

polosloupy byly zavšeny a vkusn uspoádány skvostné, zlatem protkané

záclony (plagulae) barvy svétložluté.

Po ukonení tchto prací zaala se úprava tabule a ponvadž dle

rozkazu císaova mla se zíditi po starém zpsobu, vyneseny vejité,

jen pro šest osob se hodící stoly s plotnami ze deva citrového (mensae

citreae) jakož i polokruhovitá stolní lehátka (sigma ili stibadium) a

uprosted prostory postavena tverhranná veliká tabule stíbrná, staící

pro devt osob a pokrytá tžkou, na okraji pipevnnou látkou egyptského

pvodu. Po tech stranách tohoto triclinia rozestavili otroci ti obdélná,

kype vycpaná lehátka (lecti tricliniares) práce orientálské s nohami ze

slonové, zlatými ozdobami pokryté kosti a na t}'to položeny po délce

nepíliš tlusté, bohat tepením krášlené a skvostn alounované pikrývky
(tovi) a konen na pelešte ke stolu piléhající polštáe (pulvinus), o které

si hodovníci pi stolování loket levé ruky podpírali, tvrtá, lehátek prostá

strana stolu sloužila otrokm pi podávání i odstraování pokrm a ná-

poj, pi emž poítáno vždy na znanou zrunost a dovednost stolnik..

Znaný byl poet drobného stolního náiní pro každou osobu ; zejména

byly tu syrské hedbávné ubrousky (mappa), zlaté slánky, sklenné, zlatem

lemované lahviky na ocet (acotabulum), vtší podlouhlé lžíce (ligulaí), malé
lžiky tvaru okrouhlého s držadlem konícím v ostrou špici (cochlearia)

a nkolik menších nož se zlatými rukojemi. Neobyejnou nádherou
vynikaly ti opodál hlavní tabule stojící pípravné stoly, na nichž byly

umístny etné mísy, misky, talíe a jiné rznotvárné nádoby, pak poháry

na víno i vodu a objemné kbelíky na míchání vína, vesms ze zlata,

stíbra a skvostn lemovaného skla. Stolní náim (argentum escarium)

rozestaveno s ásti na stolních plotnách (abacus) spoívajících na uraóle

pracovaných stíbrných nohách (trapezophorou), s ásti na okrouhlé tabuli

spoívající na stojanu tídílném (delphica) tvaru eckého s j)ostavauii

titan. Z depositorií pinášeli sluhové vysoké, nádherné, z bronzu zii')-



326 Quido Mansvet Klement:

toveué stojauy a rozestavili je — potem 28 — v pesných vzdálenostech

na dél i ší sín
;

jiní upevovali do nich po desíti mohutných voskových

svících, jichž se v posledních letech v Éím nejvíce užívalo, protože

pochodn z papyrové trávy, namáené do smoly a obalené voskem, oudily

a zapáchaly. Po celé šíce bylo na jedné stran sín pódium, na nmž,
jestliže si toho imperator pi hodování pál, hudebníci, zpváci, zpvaky,
tanenice atd. své umní provozovali, ba mnohdy i gladiatoi zápasili.

Na toto pódium vedli ti mramorové stupn a po stranách byly roze-

staveny krásné skupiny kvtin.

Ža posledních let byly hostiny v paláci Domitianov dosti ídkým
zjevem, ponvadž císa velkým pítelem stolování nebyl a co možná
jednoduše žil. Obyejn koupával se hned za nejasnjšího rána a pak

se vydatn nasnídal, tak že pi hlavní „cen" jen nkolik jablek pojedl

a malou lahviku vína vypil. Kdykoli v posledních dobách imperator více

osob pozval, byli dvorní hodnostái pesvdeni, že mu jde o dležité

záležitosti ; ba mnohému z pozvaných bývala takováto hostina hostinou

poslední, nebo neopustil palác Domitianv živ. Také tentokráte mohlo
se oekávati, že imperator za zvláštním úelem hostinu vystrojiti kázal,

a když první komorník Saturius do jídelny pišel pesvdit se, je-li vše

ve vzorném poádku, tázal se ho tricliniarcha Bassus s úsmvem na rtech

:

„Co myslíš, Saturie, komu as platí dnešní hostina?"

„Tžko uhodnouti, milý Basse. Kdyby bylo pozváno nkolik takových

vznešených Éíman, kteí jsou majiteli spanilých žen, hádal bych, že se

nkterá stane milostnou obtí imperatorovou, ale takto nevím vskutku,

komu na poest hostinu poádá," odvtil Saturius, nedvující Bassovi.

„Doufám, že naše zvdavost za nkolik hodin bude ukojena," pravil

stejn zdrželiv Bassus a obrátil e na jiný pedmt: „Jak se ti za-

mlouvá dnešní uspoádání jídelny?"

„Jest bohaté, nádherné a vkusné," chválil Saturius práv dokonené
dílo a zárove podotknul: „Pokud se týe míst, sdlil ti již Parthenius,

že dle obvyklého poádku po pravé stran tabule (lectus imus) zaujme

první místo imperator, druhé jako len rodiny Flavi Julia, tetí pak
dvrník císav Arretinus ; ve stedním oddílu (lectus medius) první

estné místo kousul Ursus, druhé Stephanus, správce domu císaovy netee
Flavie Damitilly a dvrník Domitiin, tetí prefekt Norbanus; konen
po levé stolní stran (lectus summus) první estné místo nahoe prefekt

Petronius Secundus, druhé Flavius Clemens a tetí tajemník Entullus."

„Poádek znám. Vše ostatní jest také již naízeno a obsluhující

stolníci pichystáni. Za každým z úastník bude státi jeden pro neped-
vídané povely hodujících, druhý uren je za roznašee pokrm a tetí

za íšníka," vysvtloval Bassus odcházejícímu Saturiovi, který ješt po-

dotknul: „Dám ti znamení, jakmile shromáždní velkou sí opustí." Po
odchodu komorníkov obrátil se Bassus, prošel pomalu jídelnou, pátraje,

zdali nikde nic nechybí, a pak odešel do sín, kde všechno služebnictvo

již v bloskvoucích odvech bylo pipraveno.

V pesn ustanovenou hodinu vystoupil císa z lázn a ubíral se

bez prvodu do veliké palácové sín, kde již veškeí hosté, vyjma Julii,

y slavnostních, pro hodování urených šatech (vestis cenatoria) shromáždni
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byli. Po vlíduém uvítání všech objevila se pak i císaova nef, ticetiletá

krasavice neobyejného pvabu. Zdravý, ervený a nelíený obliej psobil

dojmem libé nžnosti a mile slušel mu lehký výraz jakési udiveuosti,

zejména v pohledu pkných oí; nos byl markantní, ústa líbezná, krk

plný a vysoký a malou celkem hlavinku zvtšoval umle provedený úes,

složený z kadeí stupovit do výše naechraných a pozvolna se

zmenšujících.*)

Domitian pidružil se ihned k Julii a tázal se nžn: „Tíží t cos

nepíjemného, že jest tvj obliej ponkud zachmuen?"
„Ano, rozmilý," pravila tiše Julie, „a po odbyté hostin sdlím ti

své neštstí. Nyní však již jdme."
Domitian se ponkud zamyslil, pemítaje, co by Julii znepokojovati

mohlo, ale pak obrátil se ku pítomným a pravil: „Jdme!"

Mezi Domitiauem a konsulem Ursem kráela Julie do jídelny

a ostatní hodnostái ve skupin za nimi. Vystupujíc na lehátko jí urené

a stupnm opatené položila Julie svou krásnou, skvostnými prsteny

ozdobenou ruku na rameno konsulovo a podotkla vele: „Jsi vždy mou
pevnou podporou, ty srdce zlaté." Ursus odpovdl jen pohledem, ale

v nm jevil se výraz otcovské lásky, kterou jí osvdoval již za živobytí

otce jejího Tita; on to byl, který Titovi radil, aby ji Domitianovi za

manželku nedával, ponvadž mu bylo známo, že tento ženu Lamiovi

unesenou, nynjší císaovnu Domitii, neopustí; on to byl, který pak

Doraitianem násiln svedenou a zoufající si Julii otcovsky tšil; a také

pozdji, když se provdala, muže úmrtím ztratila a i nyní, kdy s císaem

žila, zstal jí stále vrným pítelem a rádcem, což se však Domitianovi

nikterak nelíbilo.

Jakmile pítomní ve svých širokých a pohodlných oblecích z pestro-

barevných látek místa svá na lehátkách zaujali, otevel komorník Saturius

dvee do vedlejší sín a služební otroci vešli za vedení tricliniarchy

a jeho píniích do hodovny, naež se ást rozestavila za hodovníky,

svlékla jim sandály (soleae) — stevíce k hostinám se nebraly —
a odevzdala je osobním otrokm (adpedes), kteí za tím úelem se

zvanými byli pišli ; druhá ás podávala pak všem vlažnou vodu na

umytí a runíky na osušení rukou, což se mezi každým oddílem jídel

opakovalo a po pání jednotlivc kdykoliv státi se mohlo. Po tomto

výkonu ztišilo se vše, nebo zvaní zasvcovali stolování tichou a krátkou

modlitbou. Po skonené modlitb vzal Domitian jako hostitel (dominus

neb magister couvivii) jídelní lístek ve zlatém rámci zasazený a na

silném papyru napsaný, peetl jej peliv, aby pi zvláštních pokrmech

zvané na n upozorniti mohl, a pak dal tricliniarcbovi znamení, by

l)incsen byl první oddíl pokrm (gustatio). tyi otroci vešli, nesouce

veliký, vysokým píklopem pokrytý, umle ze stíbra pracovaný nástolek

(repositorium) a postavili jej na volnou, lehátek jjrostou stranu tabule.

Bassus sal tžký píklop s repositoria, na nmž peliv narovnány stály

velké, stíbrné mísy s pochoutkami, po vtšin chut dráždícími.

*) Popis dle podobizny ezané rytcem Euodem do berylii, který se vo
sbírce mincí v Louvr <íhová.
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Zejména tam byly : erstvá kapusta (brassica), vaeuá s pímskem
salitru, aby krásnou svetlozelenou barvu zachovala, pak v soli, oct
a hoici zadlávaná a na rzný zpsob barvená brukev (napi), dále jemné

okriky, houby rzných druh, lanýže, erstvé ustice (ostrea cruda),

olivy, šovík (rumex) a esnek vaený ve vín a oleji. Hbit rozdány

mísy, pak poháry, do nichž se nalévala jemná smíšenina medu a mladého

vína, a pítomní, vesms výborní jedlíci, sáhali chut po drobnstkách

labužnicky pipravených.

Mezi tím zaal Domitian rozhovor o denních událostech, zejména

pohoršlivých, jichž bývalo v mst vždy velmi mnoho na denním poádku,

a o rzných osobnostech veejného života. „C) se vypravovalo dnes

v lázních, Norbane?" tázal se prefekta praetorian (osobní císaská stráž),

muže obrovského tla a sprostého vzezení.

Oslovený se hlasit zasmál a pravil: „Martialis pednášel tam —

"

Domitian vpadl mu do ei: „Prosím, tituluj: rytí Martialis."*)

„Odpus, všemohoucí vládce, zapomnl jsem, že jsi jej rytíem jme-

noval," opravoval Norbanus a zasmál se ješt hlasitji, naež pokraoval:

„Tedy rytí Martialis etl tam nkolik nejnovjších jedovatých vtip,

z nichž jsem si zapamatoval jeden týkající se dcer Marka Prokula, který

znl asi takto : „Thais erné zuby má a špatné, Lecanie jako perly

tpytné, tyto jsou však koupené, ouano má své vlastní."

Všeobecný smích ozval se po tchtj slovech a Domitian pravil:

„Není to špatné — a co dále?"

„O žen Claudia Massilia," pokraoval Norbanus, „která se všude

se svým podpáždním pejskem objevuje, pravil: Tvj pejsek líže ústa tvá,

tomu se nedivím — pes hnilobu miluje."

„Znamenité," pochválilo nkolik pítomných.

Vypravova obrátil se smrem k Petroniovi, soumrné urostlému

a uhlazenému muži, a tázal se ho: „Petronie, jaký byl ten vtip o Chlo,

když pochovala sedmého manžela?"

„Martialis tvrdil," odvtil Petronius, „že dá vdova všem postaviti

jeden pomník s tímto nápisem: Toto uinila Chloe!"

Také Entullus vzpomnl si na pkný výrok Martialv : „Znáte

tlustého a stále se potícího Lucia Posthuma, který se vždy silnými

voavkami napouští ? Nuže, tomu pravil posledn Martialis v divadle

:

Tvj polibek jako myrha páchne; mám ti íci, co si myslím? Že ne-

páchneš nikdy jinak, že jen stále stejn páchneš. Posthume, zvláštní

jest, že hanebn ten zapáchá, který stále lib páchne!"

„A jak se tváil touto zlomyslností napadený Posthumus?" tázal se

s úsmvem Domitianus.

„Kysele, nebo Martialis ml všechny smíšky jako vždy na své

stran," odvtil Entullus.

Takové ei jakož i výborná úprava gustatia brzy uvedly pítomné
do veselé nálady a také Domitian stal se hovornjším, emuž se hosté

iiemálo divili, nebo za poslední doby býval imperator málo sdílným.

Po ukoneném gustatiu (prima cena) pinášeli stolníci rychle za

*) Marc. Val. Martialis nar. r. 40, zem. r. 100.
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sebou další hlavní chody jídel, skládající se z ryb, zviny, drbeže a

nejvzácnjších pochoutek s pídavky thráckého tymiánu (douška), kárského

kmínu, egyptského vonkrasu, macedonské petružele, anisu, máty, feniklu,

kopru, pepe a rzných zelenin i koenin na nejrznjší spsob upra-

vených. Vína požívali úastníci ceny velmi mírn, nebo astjší pití

otupuje rychle chu a plní žaludek. Po sedmém podnosu pestal rázem

hluný rozhovor a služebnictvo podávalo v malých stíbrných, uvnit vy-

zlacených nádobkách trolenou a se solí smíchanou samopši (mola salsa)

jakožto stolní obt larm, ímž dokonen druhý oddíl (secundae mensae)

hostiny. Pak pineseny jakožto tetí ást ceny (bellaria) rzné pamlsky,

pozstávající z mouník, zadlávaného a erstvého ovoce, rzných pí-
kusk a sýr.

Pojednou ozval se Domitian: „A nyní zane comissatio!" Údiv

zmocnil se všech pítomných, nebo domnívali se, že po odbyté cen
hodování bude ukoneno, a nyní velel císa sám, by pitka nastala. Každý
byl pesvden, že tak iní imperator s uritým úmyslem, ale jaký jest

úmysl ten, nebylo nikomu jasno. Julia pohlédla pátrav na Domitiana a

ten porozumv odvtil: „Jen zsta, vždy nepjdeme pes míru."

„Zmníme šaty?" tázala se Julie.

„Není teba," odvtil císa, naež dal tricliniarchovi znamení a

tento velel stolníkm, by dle zvyku skrán všech hodovník skvostnými

vnci z erstvých kvtin ovnili ; zárove otevelo se stropní pažení a

déš kvt sypal se na všechny pítomné a na tabuli. Pinesenými kost-

kami vrháno pak o nejvyšší íslici, kterou hodil Stephanus a tím se stal

pedsedou hodovník (magister bibendi), jemuž náleželo íditi pitku,

vybírati druhy vína, uriti množství, jež se vypiti mlo, vodní písadu
a chlazení. Na rozkaz Stephanv pineseny dv veliké nádoby. V jedné

byla voda díve svaená a pak dkladn ochlazená, v druhé voda teplá

pro pijáky, jimž studený nápoj nechutnal; konen umístny na stojanech

dva stíbrné, vypouklými pracemi zdobené cratery, v nichž se dle jeho

udání vína s vodou editi mla a z nichž se pak zlatou sberakou do

velikých kalich pesn urená míra nalévala.

Dvrník Domitiin byl vyhlášeným pijákem a proto uril vína tžká
jako : apulské, liparské a sicilské z okolí Catauie. Vdl dobe, že dá-li

se Domitian do znanjšího požívání vína, kterémuž odvykl, mže se

nco státi, co fiím pekvapí; a proto jednal tak s úmyslem. Domitianus

neml ani zdání, že jest Stephanus jeho nejzarputilejší nepítel a jen

Domitii bylo známo, že imperatorem do vyhuauství poslaná krásná vdova

Pompusiana Gratilla, kterouž Stephanus horoucn miloval, jest píinou
tó bezmrué nenávisti.

Víno nalévali íšníci skrze veliké jemné kulaté cedidlo, by do

crateru žádná neistota vniknouti nemohla, naež naplovány poháry dle

pání stolovník smíšeniuou chlazenou neb vlažnou, zdraví prospšnjší.

První cyathus, nejmenší dávka nápoje, byl vypit za obecného: „Vivas!"

na poest hostitele; pak nastalo vzájemné podávání si pohár, jejichž

obsah každý až na poslední krpj vyprázdniti byl povinen a konen
došlo k pitce zvané „ad numerm bibero", k níž dal podnt Arrotinus

pípitkem Domitianovi: „Našemu pánu a bohu zdar, zdar jeho moudrému
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panování a zdar jeho božskému vhlasu! Kolik písmen tvého jména, tolik

cyath ti peji!" Po této lichotné a ohniv pronesené zdravici naplnil

osobní íšník imperatoruv veliký, uvnit árami znamenaný zlatý pohár

až na íslici desátého cyathu (dextans) a toto znané množství vína vy-

prázdnno rychle jedním tahem. Pak se pipíjelo navzájem, ten tomu
„heminu" (6 cyath), onen onomu „quadraus" (ti cyathy), jiný opt
„bes" (8 cyath), tvrtý „deunx" (jedenácte cyath), a tak stoupalo

popíjení ustaviné a pípítky : „bene te", „bene tibi" a „vivas" znly
na všech stranách. Když byla celá spolenost již náležit rozjaena,

kázal Stephanus, by nastala malá pestávka a tázal se Domitiana, zda-li

jsou lyristae, citharoedi a symphoniaci pipraveni. „K emu hlunou
hudbu a na hluný zpv; a pijdou tibicines (flétnái) pro stolní ob
urení, což trvám dostaí, a pak si promluvíme o všem, co jest nám
milé a co nás tíží," namítal rozmarn a za souhlasu ostatních, vyjma

konsula, Domitian. Tibicines se objevili a když po zahrání krátké

hudební vty odešli, vzchopil se imperator na pólo ze svého lehátka,

jeho obyejn mdlé oko zazáilo, tváe mu planuly a v celém oblieji

jevila se -neobyejná rozilenost.

„Kolem sebe," pravil, „vidím dnes úplnou spokojenost, sám jsem

v nejržovjší nálad a jen konsul Ursus jest navzdor množství požitého

nápoje neobyejn vážným. Co t hnte, kousule?" pátral usmívající

se caesar.

„Jsou lidé," pravil vážn Ursus, „kteí se zde tváí vesele a pec
ohlodává jejich nitro erv zármutku. Neznám petváky a proto jest ti,

imperatore, odlesk mého nitra na tvái mé nápadným."

„Povz upímn, konsule, pro nedáváš výhost starostem aspo
nyní, když na n mžeme zcela zapomenout. — Hm, vím, co t tíží,

Urse!" Domitian, to bylo všem patrno, chystal se k útoku; proto se

pojednou odmlel a pemítal, jak by nejlépe konsula zranil, naež pravil

se zdánlivou upímností: „Já tebe tížím a mé vládnutí t tíží, není-liž

pravda?" Za hlubokého ticha pokraoval: „Povím vám pravdu. Povzme
si jednou vše beze vší trpkosti, povzme si nco o velestátu ímském,
v jehož ele stojím já, na jedné stran do Olympu vychvalovaný a na

druhé, rozhodn mocnjší, až do nejhlubšího podsvtí kaceovaný. emu
mám viti? Položím vám otázku: Vládnu dobe?"

Všichni pítomní, krom Julie, která se o politické otázky nestarala

a konsula, zvolali jedním hlasem: „Znamenit a velikolep!"

„Co tomu íkáš, konsule, který jsi se zdržel projevu?" pravil

imperator bedliv Ursa pozorující. „Nic, není-liž pravda," pokraoval,

„a domníváš se, že ostatní zde pítomní nemají odvahy, aby své mínní
vi mn projevili a myslíš, že, jsou to pochlebovai a úlisníci, jimž

pouze na mé pízni záleží, ttiny, pohybující se tam, kam dech mé
náklonnosti zavane."

Po tchto slovech rozhostilo se v síni mlení a všichni pohlíželi

zvdav na konsula, jak se vi císai zachová. Ursus odpovdl klidn

:

„Jest to neštstí všech panovník, že nemívají v nejbližším svém okolí

po celý život vrných a upímných pátel, kteí by jim v as oi oteveli,

aby poznali, co se kolem nich dje."
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Arretiuus vpadl mu rychle do ei: „Myslíš, konsule, že jen ty

máš na správný úsudek zvláštní výsadu, že jen ty mžeš iny imperatorovy

neomyln posouditi? Tys nebyl s Vespasianem spokojen, mnohé jsi

vytýkal Titovi a božský Domitian není ti také vhod,"

„Nech jen, milý Arretine," obrátil se caesar na rozhorleného ; „rád

bych zvdl, co Ursus mé osob a mému vladaení vytýká. Nuž, Urse,

mne to zajímá, píležitost jest pro tebe nejvhodnjší, chut tedy do toho
;

rozevi knihu mého života, nahlédni tam, sdl nám vše bez ostychu, vyslov

se upímn, bez ohledu na mne, povz vše, jak ti to myllenky na jaz^-k

pinesou, a nezaml nieho." Domitian pravil tato slova více rozmarn,
nežli vážn.

Ursv obliej vyjasnil se pi tomto pímo vysloveném pání a bylo

vidti, že dlouho tajené pedsevzetí v tomto "píznivém okamžiku dochází

uskutenní, že nadešla vážná chvíle, ve které mohl vše, co nejen jeho

samého, ale všechny vrné pátele velikého Éíma tížilo, beze všech

oliled vysloviti, a již toto jednání bude míti pro jeho osobu jakékoliv

následky. Navzdor znanému množství požitého vína, kteréž mysl všech

rozjailo, zmnila se po slovech Ursových tvánost host Domitianových,

nebo každý si byl toho vdom, že konsul imperatora šetiti nebude, že

nesmící ani jediné dležité vci, týkající se života i vladaení císaova,

a konec všeho mohl se státi karateli osudným.

Julie pohlédla prosebn na Ursa, jehož obliej se stal velice vážným
a jenž odmítavým pokynem ruky i hlavy dal na jevo, že vyplní bezohledn
pání císaovo a že jest jeho úmysl pevný a nezvratný.

„Aby to bylo slavnostnjší," pravil imperator kousavým žertem,

„rozkazuji tob, abys mj životopis, arci krom skonení mého života,

kteréž neznáš, stoje, jako na roste (enická tribuna na forum) tváí

v tvá fiímanm, pednášel."

Ursus cítil osten nejapného žertu, avšak jednal po vli imperatorove,

povstal a zahájil svou e: „Po léta stopoval jsem bedliv všechny tvé

dobré i zlé iny a dlouho již ekal jsem toužebn na tento vážný

okamžik, kdy mohu za celý ímský svt promluviti k tob upímné slovo

o tom, co jsi dobrého i zlého vykonal. Mám k tomu více práva než-li

kdo jiný, nebo jsem obcoval již s otcem tvým Vespasianem, docházel

jsem do jeho domu v šestém ímském regionu na Quirinalu, nad jehož

vchodem granátové jablko bylo vytesáno, — do domu, na jehož míst
jsi rozkázal postaviti Flavim zasvcený chrám, by zmizela stopa nízkého

pvodu tvého."

„Ne, ne," odvtil rychle Domitian, „stalo so to jedin na poest
rodiny Flavi." (Pokraování.)
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emhi bodlo u srdce, zbledl. Smutné díval se pes eku. Trvalo
chvíli, uež se vzpamatoval.

„A já myslil, Blaženko," s hokostí pak pronášel, „že

Sonáta vás nadchne, tolik jsem myslil — — —-a zatím

!

Vždy jsem vám ji schváln dal, protože vás chci vychovat,

abychom mli jedny názory o svt, jedny ideje, abychom
ubírali se životem za spoleným cílem. Proto jsem vám dal

Kreutzerovu Sonátu a tolik se tšil, jak vás uchvátí a jaké obzory se

vám otevrou. A zatím — — — !

"

Blaženka provinile na pozela. A pojednou bylo jí do pláe, líto

jí bylo všeho, takže nezdržela slz. Jendovo srdce však ,tím víc sebou
zaškublo, když vidl ty slzy. Te k tragoedii zícených nadjí pidru-
žila se láskyplná lítost s Blaženkou.

„Xeplate — neplate!" prosil. „Však vy pozdji hloub vniknete

a budete mít smysl pro to, co obral jsem si za cíl života. Vždy já
vidím v lásce víc než obyejné citové vzplanutí. Vím, že spolužití je jen

tenkrát krásným a bohatým, je-li i vnitní porozumní, vnitní harmonie."

Blaženka poslušn vzhledla a slzy setela. A když slíbila a prosila,

aby jí odpustil, vznícen se usmál, vroucn pronesl

:

„Jak bych neodpustil! Co pak bych se mohl na vás zlobit —
na vás ? Ale vznešený úkol ženy vždycky mjte na pamti !

"

Poal jí pak o tom vykládat. „Tak rád pemýšlívám, Blaženko,"

ekl — „o vás —- o vás ženách a o vašem významu. A vždycky si

íkám, že žena nebyla nikde krásuji pochopena než v bibli. Tchto dní

práv znovu asto jsem si etl to místo. Vidíte, Bh uvedl sen na Adama
a ve snu vyal jedno z žeber jeho a z toho žebra, které vyal, vzdlal
ženu a pivedl ji k Adamovi. A Adam ekl: ,Tato jest kost z kostí

mých a tlo z tla mého ; tato slouti bude mužatka, nebo z muže vzata

jest'. Není to krásn pochopeno? Není tu nad slunce jasnji eeno, že

jen s vámi jsme celými a jaký je úkol váš? A jste-li kost z kostí našich

a tlo z tla našeho, nemá být i duše vaše z duše naší ? Blaž enko, chci,

aby celá duše vaše byla jako duše má, chci, aby srdce naše tloukla

stejným tepotem pro stejný cíl, pro stejný ideál. A já vím, že se to

uskutení, vím, Blaženko, že my dva záhy budeme celými. Podívejte,

již mn není smutno, ale co vám tak vykládám, zdá se mi, že má bytost

se rozšiuje, že vzrstá .

—
• je mi sladko! Všecko kolem zdá se

mi již te veselejší, i to vzdálené modro nebes. A Blaženko, vy sama
již jste jinaí! A tak si myslívám, že vždycky a stále ml by se lovk
podobn uit žít. Je to tak krásné, vidíte, tak isté ! Práv tím potíralo

by se v nás nco ošklivého — nechci to vyslovit — práv tím uil
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by se lovk být dobrým. Jsem positivista, Blaženko, ale te jakobych

zem se nedotýkal, jakobych ji opouštl. A vám není tak krásn, nejste

také šastna jako já?"

Blaženiny oi záily, útlá, nadechnutá její adra zvedala se rychlej-

ším oddechem. Chvla se. Vskutku zdálo se jí v té chvíli, že rozplývá

se v cosi vzdušného, nemajícího híšného tla a nesoucího se kamsi

daleko a vysoko, v takovou závratnou, úchvatnou rajskou blaženost.

„Tedy Blaženko," ujal se slova opt Jenda, „nesmíte se hned lekat.

Snad Kreutzerova Sonáta vás na poprvé zarazila, ale uvidíte, že pozdji
budete jiných náhled. Já sám chybil. Ml jsem vám dát zprvu nco
jiného, pípravné knihy. Pjím vám nyní Studentské listy a pak uvidíte,

že sama budete chtít íst Sonátu a všecko takové, ím se otevírají lo-
vku neznámé obzory."

XIV.

Stíny zmizely. Blaženin obliej úpln se vyjasnil, byla veselá a

poala i žertovat. Nepetvaovala se. Hntlo ji, že Jendu vzrušila, sna-

žila se býti tedy pítulnou. Celé její vnitní ustrojení ji nutilo, zahladit

bolest i svou i jeho.

Ale Jenda náhle si vzpomnl, o em vlastn zamýšlel dnes s Bla-

ženkou promluvit a co ho zítra eká. I zachmuil se a spísnl.

„Vím, Blaženko," ekl vážn, „že se nepetvaujete. Všem vám již

sama píroda nco nžnjšího udlila, ale vmyslete se v mé postavení,

jsem ped rozhodným okamžikem, již zítra chci vystoupit z církve."

A máchl trpce rukou. „Nedivte se tedy," dodával, „jsem-li snad nevrlý."

Svsil hlavu, mlky kráel vedle. Oba byli tiši a zadumáni. Bla-

ženka znovu sesmutnéla. Srdce se jí svíralo, oi její hledly ustrašen

a sklíen.

„Blaženko, co tedy vy byste dlala — na mém míst?" ozval se

náhle Jenda úpnliv. Z hluboká povzdechl a opt svsil hlavu. „Ó kdyby

vdla, jak mi je krto!" mluvil k sob. „A pochopí-li? Ne tím se

neponížím! Komu bych se ml svit, než jí ? Je to lidské, tím

se neponížím." A hoce se usmívaje, na hlas pronesl:

„Blaženko, rate mi! Potebuji vaší rady. Vždy vidím, jak sám te
klesám, jak jsem na váhách. Vám jedin to svuji, pišel jsem, abych

si ulevil, abych se vám vyznal a abyste mne sílila. Slaboch jsem!" A hned
bylo mu volnji a cítil, že by Blažence dovedl íci ješt více, všecko,

<!0 nemže íci nikomu jinému. Cítil, že ped ní dovedl by se zavléci

i do bláta a že pece nebylo by to bláto, že by se neponížil. Všechno,

všechno, ím v oích jiných, a zvlášt v oích Otyliuých by klesl, jak

se mu zdálo, sml sviti Blažence. A tak bylo mu naposled pi bolesti

i sla<lko a s jakýmsi muennickým nadšením opakoval: „Blaženko, ue-

odi)ír(íjte, jsem slaboch — hrozná baba jsem!"

„Nejste!" tšila Blaženka. Ale hlas jí selhával, byla jako umoené
ptáe. Jen pibližn rozumla Jendovi, le práv proto, že nedovedla si

ani ujasniti dobe, o se jedná, bylo to pro ni všechno ješt hroznjší

a píšernjší. Náhle strach mla, ne o sebe, avšak o nho veliký strach.

A úzkostliv vydechla ze sebe

:
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„Ach ne, ue ! Já se bojím. Hích by to byl!"

Sotva však Jenda zaslechl slovo „hích", hned zapomnl na všechno,

co pedcházelo, na všechna svá muka a všechnu svou bolest a rychle

vbhl do staré obvyklé kazatelské nálady i do kazatelského tonu.

„Hích?" vyhrkl, „hích, Blaženko?" A pimhouiv oi, pohrdavé

pokril rameny.

Blaženka lekala se odvtit. Opt si vyítala, že chybila, a bylo jí

ješt smutnji.

Ale Jenda také neekal na odpov. Náhle byla jeho hlava plna

té nadhozené otázky o híchu i musil si uleviti.

„Snad njakého trestu po smrti ml bych se bát?" domlouval Bla-

žence. A jakoby sebe samého ješt víc pesvdoval, s nervosuím chvatem

pokraoval : „Ml bych si myslit, že vstoupím ped njaký trn boží a

že proto budu zavržen? Blaženko, skuten myslíte, že je njaký takový

trn, jak nás tomu uili ve škole? Pro nás tomu uí, když sami nic

nevdí, pro klamou tak, aby lovk jednoho dne poznal ten klam?
A myslíte, že sami jsou o tom pesvdeni? Ne, já bych nemohl vdom
nkoho uit takovému vdomému klamu. Práv to by mne tížilo, práv
proto musím vystoupit !

"

Blaženka sotva dýchala. Cosi hrozného tušila v Jendových slovech,

trnouc na celém tle a lekajíc se promluviti.

„Blaženko," chopil se opt ei Jenda, písn dívaje se do zem,
„jsou sice mnozí lidé, kteí také poznají, že je to klam, ale stále pak

ješt tváí se, jakoby vili, i sebe pemlouvají, že ví. K takovým

nenáležím. Jednou jsem poznal, že žádného pravdivého trnu božího není,

že jsem byl podelháván a je konec! Jsem hotov se svým úsudkem.

Vím jen v boha, ale ne v žádný trn. Ale tu, Blaženko, nco mne
pece trápí a tíží. Je duše nesmrtelná nebo je smrtelná? Je po smrti

veta všemu, iré prázdno, í co je po smrti —•
— co je po smrti?

Hlete, asto si pedstavuji, že bych tak zemel, že bych sútoval s životem.

A co pak ? Bude konec mým myšlénkám, na vždy všemu bude konec,

po em jsem tu ve svt toužil, co jsem chtl, za ím šel • — co

miloval? i nco neviditelného se oddlí od tla, které tu pochovají,

dejme tomu duše njaká vzletí a bude dále žít? A kam vzletí? Snad

tam, kde nebe se klene? A co milion duší od poátku svta by tam

již jak podivné, jak podivné by to všecko bylo! A na pak v tom

druhém vzdušném svt vn ty duše myslí, o vn se zajímají, koho

vn milují? Ach, to mne trápívá, Blaženko! Závra mne jímá, když

na to myslívám. Snad naposled, jak my dva tu spolu jdeme, jsme na

zemi jen na njaké chvilkové procházce, ta naše tla jsou jen masky,

které jsme si navlekli a zatím byli isme od vk a budeme

do vk."
Blaženka vytržen dívala se na Jendu. Její jasné oi se zhloubily

a rozšíily, a zírala z nich žalostná otázka. „Bože, nikdy jsem na to ne-

myslila," tiše povzdechla.

„Ale já mnoho myslívám, Blaženko, a zvlášt te, poslední as,

jsem mnoho myslil," odvtil smutn Jenda. „A divno mi je jen, ví-li

lovk, když obléká a svléká kabát, pro, žije-li od vk, pro
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ueví také již od veku, že na sebe oblee jednou télo? A jak až svlee

télo, bude-li co vedet, že svlekl? etl jsem i knihy o takovém po-

smrtném život, ale lip neíst — hlava se tím mate. A také modlitební

knihy jsem prohlížel a podle nkterých jakoby duše po smrti jela do

nebe na bál anebo na svatbu. Ano, takové jsou i knihy! Avšak ne,

Blaženko, a už to je, jak je, at je duše smrtelná nebo nesmrtelná,

církve nepotebuju. Je-li po smrti konec -a není-li konec——
pak teprve ne, pak teprve ne ! A proto vystoupím. Jen doma co eknou —
ta je ta otázka a to mne ješt muí." Tu se odmlel a zachmuil.

Blaženku mrazilo v celém tle. Již lépe chápala a oi její, nyní

do daleka zírající, jakoby slzami žehly, slzami, které se neobjevovaly,

které jen pálily. A nevdouc, co jiného si poíti, jala se prosit, aby

na nic nemyslil, aby byl veselý. „Netrapte se — !"

„Ó trápím se," ekl Jenda, trpce kývaje hlavou. „Vždy jsem

slaboch. Stydím se za to, ale je mi leheji, víte-li."

XV.

Ješt pl hodiny chodili. Jenda zstával v neochabujícím vytržení

a Blažence stále bylo žalno. Na okamžik i usedli a tu Blaženkou, když

hledla do smutného jeho oblieje, takový soucit pronikl — a hlu-

bokou, dojímavou výrazností zaleskl se v jejích milých oích — , že v ja-

kémsi zapomnní chopila se pítuln Jendovy ruky a nkolikrát nžn,
s dtskou lítostivostí ji pohladila.

Pak se rozlouili. A pi samém odchodu také Jendovi zaplavily se

oi slzami. Ale pemáhal se, odvrátil hlavu. Potom znovu pohledl na

Blaženku a již vším úsilím se usmíval.

„S Bohem, Blaženko!" pronesl tesoucím se hlasem. „S Bohem!
Zítra všechno se rozhodne."

Blaženka jako duch, bledá a rozechvlá, vstoupila do tramwaye a

on, dívaje se teskn za odjíždjícím vozem, zvolna ubíral se do msta.
Bylo mu smutnji, než když prve chvátal pod Letnou. Te teprve plnou

tíliou padla na otázka, o niž bželo. V Blažence chtl vidt spásu, ale

.spásy nenalezl. Byl jen blíže rozhodnému kroku, stál ped samými dvemi,

srdce se mu svíralo.

Pojednou zastavil se uprosted mostu, pes železnou obrubu zahledl

s(! na šumící Vltavu. Díval se ke splavu, kde voda vysoko se eila a

s jilukem pelévala. Chvíli upíral zrak, stupl. „Ach, myslil jsem, že mi

lépe bude," ekl si v zadumání, „a zatím jak je hrozn! A Blaženka

tdké byla tak smutná ! Ale te již musím. Co by si sama myslila, kdy-

bych nevystoupil? Co by si všichni myslili? Te již musím. Všichni se

pesvdí !"

Tichý, hluboký povzdech vydral se z jeho prsou. Do slz mu bylo,

a jen tžkým krokem ubíral se zase ku pedu. Jako fáta morjíana pi-

padal mu ,velkomstský hluící svt kolem, do sebe stále hledl, do jiného

svta. Šel s hlavou svšenou, pomalým krokem. Tak octl se nevda jak,

na Seuovážném námstí, když pojednou kdosi jej zastavil.

„Kam tak zamyšlen?" bylo i)romluvoiu) známým iilasoni.
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Jenda hbit vzhledl, tiše, laskav, ochotn se usmál. Byl to Kae-
rovský. Jako novou spásu Kaerovského v tom okamžiku rád vidl.

Hned se ho chytiv, nabídl se, že jej doprovodí.

Kaerovský spchal do kondice. A byl dost slušn odn, pece
vypadal ošumle, ba i pepadle proti Jendovi, jehož ržové tváe kyply
zdravím a na nmž vše bylo isté i nové. Nejsa také zvyklý vodit se

pod paždí, vyvlekl své rám z Jendova, zastril ruku do kapsy rezavého
zimníku a co Jenda svoval se se svou bolestí, s mukami, jež mu pi-
pravuje vystoupení z církve, díval se do zem, lehounce, sarkasticky se

usmívaje. Nkolikrát nevrle škubl neladným svým svtlým vousem a pak
pošiuuv brejle na nose, úsen ekl

:

„A ím vám pro boha mám radit?"

Jendu skrušila taková odpov. Živost, které se poddal, zmizela.

Pikývl smutn a mlel.

Kaerovský okamžik se na díval, jaksi pohrdliv se usmál, máchl
i rukou a nedbale pronesl

:

„Myslíte, když mn se jednalo o tu otázku, že jsem také chodil

k nkomu pro radu ? V takových vcech musí si lovk vdt rady sám
a znát svou cestu. Zde," ukázal na hru, „musí být rozhodnuto!"

„O Kaerovský," vzntliv zvolal Jenda, „vte, tu je rozhodnuto!"
„O se vám tedy jedná?" tázal se Kaerovský, kre rameny.

„O? o?"
Jenda neodpovídal. Bál se vzhlédnouti, zdálo se mu, že by spatil

jen výsmšný, písný pohled a že by shoel hanbou.

Ale Kaerovský zatím se zadumal a pranic se nesmál. Pronikav
jen zíral na Jendu, jakoby se chtl ptát, jedná-li se mu pouze o hru,

o dtinský nápad a chce-li snad za každou cenu dlat hrdinu. „Všeho
byste ml nechat!" promluvil temným hlasem.

„Nechat?" teskn vyhrkl Jenda. „Ale Kaerovský, vždy jsem roz-

hodnut! Je mn nesnesitelno žíti dál ve lži, uzavírat kompromissy.

"

„A myslíte," odvtil vážn Kaerovský, „že všechno rozešíte, když
vystoupíte z církve a že již pak nebudete uzavírat kompromiss?" Máchl
rukou a pihokle sevel rty.

Jendovi uhasí ohe v oích. Pln údivu hledl na Kaerovského.
„Kaerovský tedy nerozešil kompromissy?" mluvil k sob vnitru. „Vy-

stoupením z církve tedy všecko nerozešil? A já bych tedy neml vy-

stupovat?" Hlava mu teštila a teprve za chvíli promluvil:

„Ne, — ne, považte, Kaerovský, že ním musím zaít?"
„Co zaít?"

„Svou opravdovou nápravu. Podívejte," ujímal se slova „mám tedy

zítra zase jít k zpovdi, a mám znesvcovat svou lží ten akt, v kterém
snad spoívá pro ostatní význam ? Ne, pjdu k tídnímu a pímo mu
eknu, že nevím a že lhát nechci. Otázka V3'stoupení je pro mne kardi-

nální vcí. Dovedu-li zde odíci se kompromiss, dovedu i v snadnjších

pípadech. Kaerovský, neumíte si ani pedstavit, jak mn je hrozn

!

Jakoby se mn stecha ítila na hlavu a jakobych ml zstat pod jejími

ssutinami. Neusmívejte se, avšak já již nemohu a nedovedl bych píšt
jednati jako na píklad Tolstého Levín. Nedovedl bych se na píklad
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ženit a pi tom znovu lhát i pi zpovdi i ped oltáem. Ta otázka

musí být dávno pro mne rozešena a odbyta. Jaký to život, teprve tehda,

když stanu ped záhadou, otevít oi a pln pochybností a lží vrhnout

se na tu cestu? Chci míti dráhu pedem urovnanou a pímou." Domluvil

a vpil se svýma roznícenýma oima do tváe Kaerovského.

„A pece, jak se zdá, bojíte se tídního a nejste vypoádán ani

se svými rodii," podotkl dtkliv Kaerovský. „Slyšte," dodával s d-
razem na každém slov, „dovedl byste se i rozejít s rodii?"

Jenda se zalekl. Ale hned pochopil, že všechno položil na váhu a

te že bu klesne nebo vyhraje v oích Kaerovského. I pronesl co

možná nejpevnji

:

„Dovedl bych se rozejít. Vím, že rodie mi nemají být o nic mi-

lejší a cennjší, než poslední žebrák z ulice. Nutím se mít všechny lidi

stejn rád, nikoho mén, nikoho více. Ne, nesmjte se, Kaerovský,"

pokraoval horkokrevn, „myslím to vážn. I otci i matince jsem s to

pímo íci, že jich nemám a nemohu míti více rád, než jiných lidí."

„A jak kdyby vám matinka na píklad skonala," ozval se Kae-
rovský, „cítil byste stejný žal jako pro kteroukoli žebraku?"

Jenda zamžikl sklíen oima. Ale zase vzpomnl, že není asu co

rozmýšlet a že jen jedna cesta zbývá, nemá-li prohátí. Rychle a prudce

odvtil

:

„Kaerovský, zcela stejný — zcela stejný! Jen tii žebraku musil

bych znáti."

„Anebo," ekl Kaerovský, zastavuje se práv ped domem, do kte-

rého spchal za svou kondicí, „dejme tomu, že by vaše matinka a n-
jaká žebrácká ocitly se v stejném nebezpeí života. Na píklad tonuly

by. Pro kterou díve vskoíte?"

„Udejte udejte mi konkrétní píklad," udýchan zakoktal

se Jenda, cít, že je v klice a pece snaže se vyrvati. „Jedná se

o to , kdo by byl blíže behu. Jestli žebrácká, tedy pro žebraku."

„Opravdu?"

Jenda zahoel v oblieji, smutn sklopil oi. Pak pronesl s tžkým
úsilím

:

„Kaerovský, nepodceujte mne, prosím vás snažn. Dovedl bych

se po pípad i s rodii rozejít, ale je mn tak krto, psobit komu
bolest. Pro jen je lovk odvislý od jiných, pro nemže jednat voln
a samostatn? Ale tídního tídního se skuten nebojím." Do-
mluvil, svsil hlavu.

Kaerovský významné i soucitn na pozel a také s jakýmsi tžkým
úsilím pronesl

:

„Víte, tehda veer, když jste mluvil o té vci, mlel jsem. Nechtl
jsem vám kalit illuse, ale dnes vám pravím: lovk jednu otázku roz-

eší a druhou hodí si na krk. 8 Bohem!" To ka, podal Jendovi ruku

a vkroil do chodby domu, ped kterým stáli.

Pod Jendou pda se propadala, hlava se mu toila. A náhle vy-

jeven vzhledl, rozbhl se za Kaorovským do chodby.

„Prosím vás," voliil žaln, „vzpomnl jsem si ješt, jak v Bourge-
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tov Žáku filosof Sixte modlí se na konci Ote náš. Podívejte, takový
filosof — atheista — "

Kaerovský vlídn se usmál. Tím bylo eeno vše. Ten úsmv pravil

:

„Aj, pro práv si vzpomínáš, pro se odvoláváš? Hle, jak jsi rozhodnut!"
A Jenda pochopil, zardl se, nedomluvil. Kaerovský ješt jednou pak
podal mu ruku a zstavil jej na schodech.

Jenda jako pistižený zloinec s oima k zemi upenýma, s hlavou
svšenou vracel se dom. A byl by ubíhal jako z hoícího domu. Bylo
mu strašno, úzko, jakoby sama klenba nebeská s výše se na ítila. „Ale
pece musím!" šeptal si suchými rty. „I Kaerovský se mi vysmívá, má
za to, že nedovedu. Musím, musím. Všichni by se vysmáli, stydt bych
se musel ped Blaženkou a ve škole i ped každým."

XVI.

Vrátiv se dom a odhodiv zimník i klobouk, sedl tup ve svém
pokoji ke stolu, hfavu položil na ruce a zaplakal. Ale náhle prudce se

vztyil, chytil se za vlasy a znovu slzy vhrkly mu do oí. Ale nyní již

zlostí, jak se mohl tak zapomenout, jak mohl ztratit tak mysl, jak mohl
sel rozplakat. „Pro jen jsem taková baba?" A hned pak zdálo se mu,
že nabývá sil k inu. Slzy jakoby byly odplavily rozpaky.

„Pro jen jsem potkával Kaerovského?" v„vítal si. „Co si myslí

nyní o mn? Co ekne? Ale pravdu má. Jakých tu rad! Každý musí
si umt poradit sám."

Nahlédl do zrcadla, zdaž nezstaly na lících stopy, a odhodlal se,

že ješt nyní odebere se k otci do kabinetu. „Ne, vždyC pece nejsem
takový slaboch!" potšil se, opouštje s tlukoucím srdcem svj pokoj.

„Ješt dnes — ješt te všecko se rozhodne. A Blaženka, ach mla by
mne nyní vidt — v této rozhodné chvilce !

"

Otce zastihl v kabinet v plné práci u velkého, psacího stolu, opa-

teného jen spodními zásuvkami a pístupného se všech stran. Na stole

ležely výkresy, technické pomcky i pohozené knihy. Stavitel sedl v po-

hodlné, ernou kozí povleené lenošce, zabývaje se '^potem pdorysu
školní budovy, kterou ml stavt v pedmstí. Svítil již a mel spuštné
záclony. Bylo ped sedmou hodinou, venku se šeilo.

Jenda obešel stl a vzav zdánliv nedbale jeden z výkres do ruky,

prohodil pidušen, tesoucím se hlasem

:

„Ty ješt pracuješ?"

„Ano," odpovídal stavitel. Ale hlavy nezvedl, díval se do svých

výpot. Jenda zatím bral již druhý výkres do ruky a odvaha, s kterou

sem pišel, prchala. Dýchal tžce, namáhav hledl na kresbu, na níž

pravidelné áry splývaly v chaotickou mlžinu. Pak upel oi na sklo-

nnou tvá otcovu, na písnou tvá, nkdy i prchlivou, avšak i v prchli-

vosti vždy drahou, dobrou a laskavou. Srdce se mu súžilo. Vzpomnl,
co ekl Kaerovskému a pot jej polil. Rychle se odvrátil, spchal od
stolu. „Jak bych se mohl rozejít — ? Ale pro bych se také rozcházel?

Vyložím, vysvtlím — a bude dobe." Nicmén dech se v nm
tajil, a dvakrát zmil pokoj, aniž promluvil. V myšlénkách dívaje se
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ua obraz Palackého, visící iiad stolem, okusoval nehty. Pak znovu obešel

stl a podepev se u okna, aby byl v šikmé áe k otci, po mnohém
váháni s váznoucím dechem konen pronesl:

„Chtl bych ti nco íci, tatínku!"

Stavitel zabubnoval prsty na stole a zasupl na znamení, že nyní

nemá dost asu. Ale Jenda byl již v proudu a vydechl

:

„O nem s tebou promluvit. Nemohu odkládat, tatínku!"

Nyní ukázalo se blmo velikých oí stavitelových. A usmál se, jakoby

chtl íci: „Nu, co zas to bude?"

„Mám jít zítra k zpovdi," temn pronesl Jenda „ale ^"

A tu dech mu vypovdl službu a teprve za okamžik doložil: „ ale

nepjdu. Nechci déle žít ve lži, nechci uzavírat se svým svdomím
kompromiss."

Stavitel odložil péro, byl náhle zvdav a pekvapen, ale znovu lehce

se i usmál.

„Nesmysl!" máchl rukou.

Jenda zahoel v oblieji, ruka, keovit chytnuvší se zavíadla rámu
okenního, se spustila a jako na obranu vztáhla proti otci.

„Tatínku!"

„Nesmysl, nesmysl!" opakoval stavitel, obrátiv se v kesle a nevrle

svrašuje oboí.

Hlava Jendovi se zatoila tím prvním nárazem. Srdce jeho stáhlo

se lítostí, že otec chápe jej nesprávn, tak paušáln odbývá, sotva pro-

mluvil. I trpce se usmál, smutn pronesl

:

„Tatínku, pak je všecko na svt nesmyslem. Pro mne je to kai"di-

nální otázkou. eknu ti, chci vystoupit i z církve nemohu, ne-

mohu dále ve lži
"

Stavitel zvedl se vytržen z kesla. „Cože z církve ?"

Na ele nabhla mu modrá žilka. Zamáchal nyní obma rukama. „To t
tedy již tak dkladn pobláznili? Vždy jsi hoch dít po-

teštný, pobláziiný hoch!"

Jendovi zatemnilo se ped oima. Mimodk se i zavely, jakoby

nebyly s to tak z príma elit dopadajícím hrotm otcových slov.

„Tatínku," bránil se úpnlivým hlasem, „nepodceuj mne, neurážej,

co je ve mn opravdového a svatého. Já musím, pišel jsem, abych ti

to sdlil."

Stavitel na okamžik se zarazil. Nedviv, nechápav podíval se

na Jendu, pak šel do kouta, uplivl a hnviv promluvil

:

„Ach, kdybys mne takovými hloupostmi neroziloval! Máni plnou

hlavu jiných starostí."

V Jendovi protrlila se již celá hráz lítosti. Nyní on hledl na otce

nechápav, jakoby nedovedl uvit, že je to týž otec, který býval tole-

rantnjší než matinka, který mu dával dost volnosti, který i radost zhusta

projevoval nad jeho názory. Pohební hrana zazvuela v duši JiMidnv.

Znovu chytil se rámu a jen s namáháním ze sebe vypravil:

„Myslil jsem, že alespo ty, tatínku Alespo ty bys nud

chápat. A je to žalostné, když ani " Dál nemohl. Rozechvlý
hlas mu selhal, zastel si obliej rukama, zaplakal.
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:

„No, dkladn t pobláznili!" pronesl stavitel mírnjším, velejším

tonem.

Jenda neodpovídal. Stál, opíraje hlavu o okno, zastíraje oi rukama.

V té chvíli nevdl ješt, co se stane, všecko slilo se v nm v chaotický

zmatek. První srážku prohrával a na druhou dosud nemyslil. Byl ohlušen,

zaplaven celým proudem žalu a zmatku. Tak bolno mu bylo, jakoby na
dalekou pou se vydával, jakoby cosi milého, drahého pohbíval a ubíral

se za ímsi chladným, nemilým a nedrahým. Jakoby vtry skuely kolem,

jakoby stál opuštn sám v cizí cizin.

Ticho bylo v kabinet. Stavitel supl, odchrchlával, ale také ne-

mluvil. Sbíral myšlénky. A náhle vyhrkl, stav se naproti Jendovi

:

„A ekni mi, komu bys celým tím vystoupením pomohl? eho tím

docílil? Co — co? ekni, komu bys pomohl?"
Jenda spustil ruce s oblieje, pronikav, s hlubokou výitkou pozel

na otce. Stavitel skril se pod tím pohledem, nevrle odvrátil oi.

„Komu bys pomohl?" opakoval. „Co — co? Nesmysl, nesmysl!"

„A pece," ozval se Jenda hokostí prosáklým hlasem, trpce se

usmívaje, „pece sám, tatínku, mluvíval jsi a mluvíváš proti církvi

i knžím."

„Hlouposti!" utrhl se píke stavitel.

„Hlouposti?" optoval po otci Jenda, dobe cite, že nabývá pe-
vahy. „Ach, to nejsou hlouposti. Považ, tatínku, kdyby církev se byla

obmezila na íši duchovní, do srdcí vících, jaký byl by dnes svt!
Považ, jaké by to bylo, kdyby církev byla zbudována na základech rov-

nosti, chudoby a prostoty, takové prostoty, v jaké žili první kesané.
Takový bj^l vznešený ideál Kristv. A sám víš nejlépe, srovnává-li se

s tím ideálem, hlásat na jedné stran lásku k bližnímu, chudobu, po-

koru a pi tom na druhé stran žehnat válkám a žít v bohatství a

v moci. Proto musím vystoupit. Z té nepravdy, z té lži se chci vy-

trhnout."

Stavitel byl chycen. Mrkal oima, máchal rukou, ale v duchu cht
necht dával Jendovi zapravdu. A nevolno mu bylo, pod' drsnou pevnou

rukou té pravdy. Až naposled nalezl šastné slovo.

„Utopie!" zabruel. „Dtinské utopie! lovk mže mluvit, ale

vystupovat ! Dlat demonstrace ? Pece nenechám, své jméno vláet ve-

ejností! Nesmysl!"

„To pak je tedy farisejství !

" temn a smutn pronesl Jenda. „Ale

já farisejem být nechci ani žít ve farisejské spolenosti!" dokládal

horkokrevn.

Stavitel se zastavil. Obliej jeho zardl se návalem hnvu.
„Ah, vi," spustil s upímnou, zlostnou prudkostí, „už dlouho jsi

nespsobil žádnou mrzutost? To má lovk z toho, když si myslí, že jsi

vyi*ostl z dtských kalhot a že t nepotebuje na každém kroku napo-

mínat. Ale te nechci již slyšet ani slova! Dej mi pokoj s takovými

zteštnostmi ! K zpovdi pjdeš — a konec. Naposled ješt napadne

njakému pomatenci, dát heslo, aby se vystupovalo z lidské spolenosti.

Ano, ano," chápal se ochotn toho nápadu, „když z církve, tedy i z lidské

spolenosti. Snad víš o njaké dokonalejší a hned si vezmi na ni patent!"
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Jenda vyrozuml uinné narážce a zarazil se. Jako blesk jím to

projelo a rozvinulo adu pedstav, ím omluvit lidskou spolenost a ím
neomluvit církve. Ale než dostal se k slovu, rozevely se dvée.

„Co se tu dje?" do té pausy, která práv nastala, vpadl tichý,

ulekaný hlas.

Byla to paní Hrubá. Vstoupila v domácím odvu, zmaten hledla

s jednoho na druhého.

„Co se tu dje?" opakovala. „Co máte mezi sebou?"

Stavitel máchl prudce rukou. Ale v Jendovi práv v tom okamžiku

odbývalo se konené, tžké rozhodnutí. Odvrátil se tváí k oknu a ho-

ren planoucím okem díval se do skla, za nímž visela záclona. A byl

by poteboval na vzduch, do šírá, aby vidl do dalekých obzor a mohl

chvátat za svým vyšším cílem. Zde se vším byl již konec. Zde otec

neml nejmenšího uznání pro jeho svaté, opravdové pesvdení, zde vý-

smch, nelaskavý výsmch jako hozený kámen na dopadl. Však toho

také bylo teba. „Vždy jsem byl stále na vahách slaboch jsem

byl, do posledního okamžiku jsem kolísal. Ale jakou sílu nyní cítím!

I já dovedu být tvrdým a pevným, dovedu se rozejít. A pak nebude se

již nikdo smát, ale spíš užasne —•
— — ano spíš užasne. Všechny pe-

svdím. Te již nic nestojí v cest co stálo, se rozpadlo."

Ale náhle strop se zatoil, podlaha se zatoila, okno se zatoilo, irá,

úžasná tma byla kolem. Cosi prasklo v hlav Jendov. A hned z oí vy-

hrnul se píval slz a celý potok tekl po lících.

Nžná ruka dotkla se jeho ramene. „Chlape, Jeníku, co se to

zase dje? Co ti jen napadlo?" ozvalo se bolným hlasem.

Cítil tu ruku a mkce ji odstril. Pohledt nemohl a plakal.

„Chlape — chlape!" A v tch slovech tásl se také plá. „Je-

níku, eho jsem se jen dožila?!"

A ticho bylo, smutno bylo. Stavitel prudce chodil a jeho kroky

hmotn rozléhaly se kabinetem. Bruel do sebe a z trapné nálady hledl
najít východ nuceným smíchem.

„Tak, tak," pronášel, mávaje rukou naproti Jendovi, „jen a ty

utopie slzy odnesou. Znal jsem jednoho takového rozumáe a také poád
z církve vystoupit a dát se na pravoslavnou. Ale prý až pjde do pense,

dív by ho ze státní služby vyhnali. Ale v peusi zase bylo píliš po-

hodlno a prý už je pozd, ped samou smrtí nestojí to již za to, pod-

nikat takový krok. Však život t vyléí — život t vyléí ze všech

utopií," domlouval Jendovi.

A Jendv plá promnil se pojednou v ironický, trpce bolný smích,

s kterým obrátil se k otci. Oi jeho, jakési veliké a zimnine vytržené,

pevn se zabodly.

„Ty vbec v nic nevíš, tatínku," vydechl.

„Co — — —- co, já že v nic nevím?"
„V nic nevíš."
„Já že v nic nevím? A v co ty tedy tolik víš?"
„Já se alespo snažím — alespo chci v nco vit!" s temnou,

smlou vážností odvtil Jenda.
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Toho due nesúastuil se Jenda veee. V jídeln u stolu bylo za-

mlklo, stavitel mrané hledl do svého talíe, paní Hrubá nieho se ne-

dotkla. I dti pozorovaly, a smích i hovor utichal na jejich rtech. Ne-

chápaly, o bží, ale vyrozumly, že Jenda zpsobil cosi velice vážného

a cítily obdiv a skrytou lítost. Celý dm byl otesen jako pi smutných

událostech, rozrušujících pravidelný bh štastného rodinného života.

Jenda uchýlil se do svého pokoje. Slzy již nekanuly z jeho oí.

V zimniném rozilení mil podlahu a ústa jeho vyrážela chvílemi po-

supné povzdechy. Celý jeho obhej byl nyní strhaný, zítelnice se leskly

horené a dívaly se tvrd a vzdorn. „Dobe, zcela dobe jsem ekl
Kaerovskému," mluvil vášniv do sebe, „a jim jsem ml také íci: po-

slední žebrácká z ulice je mn stejn cennou jako oni. Pesvdí se,

jaké utopie — všichni se pesvdí, jak jim dokážu!"

Kdyby byl mohl v tom okamžiku snad skokem, njakým fysickým

pohybem provésti dkaz své neoblomné odvahy, nejradji byl by tak

uinil. Dtsky rváti se mu chtlo s nkým, tískat do neho a byly to

slzy zlosti, které te vytryskly na jeho asy. „Nechápou— nechápou

vysmívají se!" Rty jeho pi tom se stáhly, zacukaly, celá tvá se zkivila.

Také na útk pomýšlel. Ješt te, hned sebrati se — napadalo

mu, s hlukem ubíhati a vzbouiti celý dm, aby otec se pesvdil, je-li

mu do žert a bží-li o utopie, z kterých ho život vyléí. A práv to

slovo „utopie", jako výsmšný refrén znjící v jeho duši, nekonenou
trýzní jej biovalo. Jenda v tom stavu podoben byl desítiletému chlapci,

kterému rodie zapovdli koupit si pistolku. Chlapec šel a obsil se na

pd. Jenda sice nemyslil na samovraždu, ale nco neoekávaného, úžas-

ného chtlo se mu provésti, nad ím by všichni na vždy ztichli a ztrnulí.

A tak za chvíli zase nový píval slz vyhrnul se z jeho oí a zarval si

hlavou. Co provésti — co provésti Bože, co provésti? A v tch
mukách trval tu stále v pokoji, pobíhal, ale nic nekonal. Co provésti —
co provésti ? Na zpov, na vystoupení z církve již nemyslil, všecko to

nyní stalo se jaksi vedlejším, nicotným proti té zahanbující muce, lom-

cující celým jeho tlem.

A tu jako stín, nesmlá a bázlivá, vkradla se k nmu do pokoje

Otylka. Zrak její vydechoval hlubokou lítost. „Ach, co se stalo, Jeníku?"

Avšak Jenda se rozzuil, zadupal, jako divoch si poínal, vykikl

a surov vystril ji ze dveí. „Tu víš, co se stalo!"

Po tom výbuchu náhle sklesl. Sám nad sebou uplivl a nco rád byl

by strhal s tla, jako se trhají kusy odvu. Le trhat nebylo co a pi
tom, jak hnusno ! Zavel se na klí, sedl a dumal. A bylo ticho kolem.

Poali se na dobývat, s hrzou pojednou poali se dobývat, aby z ne-

rozumu nic nespáchal.

Prosili, ale neotvíral. Až po dlouhé dob vpustil matinku, jež ustra-

šena, se slzami v oích vešla. Vzala jej za ruku, plakala, prosila. Stál

však jako kamenná socha, mran hledl k zemi. Avšak pece ten plá
matin rozdíral nitro, bylo mu úzko.

„Matinko, nemu mne!" vyhrkl v nepestávající trýzni. „Nesmím
povolit. Kvli tob bych ale pro jen nechápete?"
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Paní Hrubá jala se mluvit o soudu nebeském, o vných trestech.

„Co pak tak málo na Boha pamatuješ? Co pak tak málo se lekáš jeho

vného soudu?"

Ale tu Jenda vytrhl se z její ruky, dal se do smutného, pohrdavého smíchu

:

„Ach, soudu— soudu!" volal. „V takový soud a v takového soudce,

jak ty si myslíš, dávno už nevím."
Sotva to však ekl, spatil, jak matinka se zachvla, jak cosi úžasn

bolestného, hrozného zaškublo jejím obliejem. Až závra pocítil v hlav.

„Matinko, matinko!" s úpnlivým výkikem vrhl se kolem jejího

krku. Lítost, bolest jím trhala a slyšel jen usedavý, keovitý plá.

Pak zstal v pokoji opt samoten. Kolem bylo hluboké ticho a

v jeho duši také nekonené, hrobové, tžké ticho. Jakoby se propadl do

njaké smutné tn bez východu a bez živého hlasu. V té tni sedí sám a

sám zaklet, s hlavou zapadlou k hrudi. Nic nevidí, nic neslyší mrtvo

je kolem, mrtvo i v jeho nitru. Avšak hle, njakou skulinkou vniká pojednou

do tn boží svtlo a jakoby vstával z hrobu. Vidí, slyší, poíná myslit.

A myslí, jaký je bídný, nešastný lovk. Slzy lítosti, sebelásky po-

ínají jej dusit. „Ano podvolím se, uiním všechno, co budou chtít,

a jen porouejí. Mají moc, mají právo nade mnou. A ve škole také a
jen se vysmívají O jaký je život bídný — bídný!"

A Jenda dumal, jaký to bude nyní život. Opuštn od pátel, opo-

vrhován, vysmíván bude žít —- ale chce tak ! I to bude život ! Ztrnule

se díval a kolem rt zahrával mu lehýnký, bolný úsmv. „I to bude

život!" opakoval si a bylo mu do slz. Pak vytržen se zvedl, prudce

vtiskl dlan na obliej, zatásl hlavou. A ohlednuv se, zda vskutku je

sám a sám, zoufale zalomil rukama. Hned však ruce klesly, znovu za-

lekle se ohlížel. „Je to nepirozené? Vždy je to nepirozené!" zalkal.

A zatím již ruce optn se zvedaly a s vnitní úlevou nad hlavou se

spojily. „Všichni lidé lomí rukama, vždy jsem bídný, nešastný lovk!"
A velké, dtské slzy již opt leskly se v jeho oích.

Tu také myslil na Blaženku. Tvá se mu vyjasnila, cítil úlevu.

Spodobil si Blaženku s Konsuelou, o níž kdysi etl román od Sanda,

a snil, jak on — nešastný lovk, vydává se s ní na dalekou pou do

neznáma —- píliš, píliš daleko, kam žádný výsmch uezaletue. A jakoby

se ho Blaženka vzdušn dotýkala, cítil nžnou její ruku na své a teprve

nyní bezdné, láskyplné pohlazení, na nž si vzpomnl, jej zahálo.

„Blaženko, ó jak mi je sladko — jak mi je krásn!"
A zbaviti se nechtje milého, útulného tepla, které náhle duší jeho

se rozlilo, rychle se svlekl, uhasil, vskoil do postele. I tu Blaženka

neviditeln nad ním se vznášela i po lících lítostiv hladila a tšila, altv

si nezoufal. Usmíval se — a umoen myšlénkami usnul.

Káno za bílého dne se probudil a strašnou tíhu cítil na i»rsou a

dsné pusto v hlav. Rty byly suché, jazyk suchý, ústa suchá. A zá-

vojem zastené oi dívaly se tui» do daleka — kamsi do cizí ciziny.

Nešel do školy a tak vyhnul se zpovdi i vystoupení z církve.

(Pokraování.)
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(Pokraováni.)

šechny stny vyloženy jsou nejvzácnjšími druhy mramor
a klenby záí po vtšin umlou byzantinskou mosaikou,

vyjma ovšem ta místa, kde bývaly znázornny figury

žijících tvor, jichžto vyobrazení nauka islámu zakazuje.

Rozmr tém tvercového pdorysu obnáší v délce 76,

v šíce 70 metr, výše kupole až k bodu vrcholko-

vému 65, šíka její 32 metr.
O peskvostném zaízení vnitku, oslující nádhee a nesmírných

kostelních pokladech, skládajících se z kostelního náiní, oltá, soch

a záících výzdob všeho druhu, zachovaly se nám rzné poznámky sou-

asník a z tch si mžeme uiniti dostatenou pedstavu o pímo bá-

jeném vnitku chrámu božské moudrosti. O dokonalé vyloupení tohoto

velechrámu mají stejnou zásluhu plenící kesané z roku 1204 i koistící
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Turkavé z r. 1453, kteíž obojí se o to postarali, aby všechuy cenué

pedmty ze svatyn zmizely ; vždy bylo tehdy poekadlo o lidech velmi

bohatých: „Ten byl pi drancování chrámu v Byzancii!" Turci nejsou

pílišnými mUovníky pedmt po svatyni rozestavených a následkem toho

jeví se kesanskému, na bohatost našich chrám zvyklému pozorovateli

tato velemešita chudobnou, nebo krom nkolika sloupových tribun pro

peditatele koránu, mimberu (kazatelny) s píkrými schody, odkud každý

pátek chatib káže s meem v ruce, na znamení, že zde islám vítznou

zbraní vlády nabyl, pak sultánského, zlacenými mížemi opateného ora-

toria, na stnách pipevnných kulatých, 9 metr vysokých štít s nápisy

a visutých i stojících svícn, není zde nieho, co by naše oko upoutalo.

Nápadno jest každému cizinci šikmé rozložení jemných rohoží a koberc,

mramorovou dlažbu pokrývajících ;
píina toho jest, že smr chrámu

nesouhlasí se smrem k Mekce. Následkem toho jest také mimber po-

sunut více na stranu jihovýchodní, kde se nalézá na jednom z velikých pilí.

Chrám božské moudrosti založen byl Konstantinem I. a po druhém

požáru (poprvé vyhoel r, 404) r. 532 Justinian poal jej pestavovati

dle plán Antliemia Trallského za spolupsobení nemén slavného sta-

vitele Isidora Miletského, kteí v úžasn krátké šestileté dob tuto vele-

stavbu ukonili, tak že dne 26. prosince 537 zasvcena býti mohla.

V roce 559 spadla poprvé kupole a r. 563 byl nový, o 8 metr zvý-

šený dóm optn vysvcen; r. 987, za Basilida II., sítila se kupole

podruhé a byla znovu zbudována. Poslední vynikající opravné práce ídil

v letech 1848—49 architekt Fossati. Velestavba tato obetkána jest et-
nými legendami. Tak upozorují prvodí cizince na otisk ruky na jednom
sloupu, a vypravují, že prý dobyvatel Muhamed II. ruku svou do teku-

tého zlata ponoil, do chrámu na koni picválal a udeením rozpažené
pravice na sloup se ho zmocnil. Dále spatuje se tu vyhloubený ervený
balvan, prý kolébka Ježíše Krista, pak stále se potící sloup, jehož se

dotknul prorok Eliáš, a okno, jímž prý z Mekky bez pestání erstvý vtík
vane. Mohamedáni tvrdí také, že sám Muhamed tuto svatyni vícím
odkázal a stavitelm, když prý za jeho žití kupole spadla, drahocennou

misku vody s jeho slinami smíšené zaslal, by pojila kameny pro všechny

doby silou jeho Víry. Kesané vypravují však, že v den, kdy Turci Cai-
hradu se zmocnili, mnoho tisíc kesan zde pi zavených dveích bylo

shromáždno, a knz na hlavním oltái svatou mši sloužil; když pak
dobyvatelé do chrámu vnikli a vraždní zaalo, uchýlil prý se knz do

jedné z vedlejších místností, naež se dvée za ním zavely a ve zdnou
stnu se promnily; až jednou optné kesane Sofie se zmocní, vystoupí

knz a doslouží perušenou svatou ob až do konce. Pi našem od-

chodu z pední galerie, odkud jest do hlubin a do dálky mešity nej-

úchvatnjší poliled, prolétla svatyní malé hejno šedomodrých holub a

vznášelo se do okruží velebné hlavní kupole, kde se usadili. „Zda-li

pak," pravil pítel, „objeví se jednou tito poslové s ratolesti míru v této

velebné svatyni nad shromáždnými vícími rzných vyznání, kteí by

jediného Boha spolen velebili?"

Prohlédnuvše rzná, na mnoze skvostn zdobená, k mešit pista-

vená mausolea sultán, vyšli jsme na „koské námstí", ili „Atmeidan",



Spálený sloup.
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prostranství as 220 metr dlouhé a 120 široké, které za vlada starého

Byzantia proslavený hippodrom tvoilo. Celý veejný život sousteoval
se na tchto místech a odtud ízeny na mnoze osudy íše, nebo v okolí

a v hledišti liippodromu shromaždovalo se vše, co vhlasem a dstojenstvím

vynikalo : peetní hodnostái íše, uenci, politikové, dvoané a konen
celý ten tisícihlavý, slep za vdci jednotlivých stran kráející dav. Jako

ve všech starých amliteatrech a hippodromech stávali i na tomto míst
proti sob dv strany : modí a zelení, nazývaní tak dle barvy šat,

v jakýchž vystupovali vozatajové na dráze závodící, a mezi etnými
krvavými srážkami, které se zde strhly, nejhroznjší byla ež r. 532. za

-Justiniana, která sedm dní trvala a v níž padlo uvnit hippodromu ticet

tisíc osob, pi emž zárove polovice msta plameny zniena.

"^ Celé vzezení tohoto místa zmnilo se postupem dob k nepoznání

;

z pvodního Septimiem Severem založeného a Konstantinem Velikým

r. 330 dokoneného hippodromu, jemuž sloužil za vzor ímský circus

maximus, zbyl nyní as o 150 metr zmenšený Atmeidan, ohraniený
museem janiár se školou emeslnickou, mešitou Achmedovou, vzením
a jinými Hradními budovami. Na sto tisíc divák sedalo zde kdysi na

40 adách sedadel kolem dráhy, podkovovitému dlouhému magnetu
podobné, jejímž stedem se táhla dlouhá, krásnými sochami a sloupy

ozdobená mramorová ze, „spina" ; kolem výbžku této zdi, nalézajícího

se v jisté vzdálenosti od polokruhovitého zakonení závodní dráhy, zatáel

.

se onen záhyb (meta), který se stával idim voz asto osudným. Opané
rovné zakonení dráhy uzavírala píní, 24 sloupy a bronzovými koni

Lysippovými — nyní na hoejším prelí chrámu sv. Marka v Benátkách

stojícími, — krášlená lóže císaská, a pod tou, o nco do dráhy posunuta,

tribuna osobních stráží, zvaná dle tvaru písmeny „Pi". Pod jejím klenutím

ústily do závodišt brány, jimiž bu závodníci vyjíždli aneb divoká zv
k zápasm se vpouštla. Kolkolem nad sedadly divák byly v široké

stn zapuštny stožáry pro purpurové plachtové „velarium" jež, nad

celou dráhou jsouc nataženo, obecenstvu žádoucího stínu poskytovalo.

Mezi onmi stožáry stály peetné obrovské sochy bronzové, jež pozdji
kesané roztavili. Každá ve velikých rozmrech uspoádaná zábava po-

hltila ástku pes pl milionu zlatých; proto, když poínala íše chuduouti,

odbývány tyto hry vždy jenom na oslavu založení msta dne 11. kvtna
a v dob svátk dne 25. prosince. Stavební hmoty hodily se pozdji
Turkm na zbudování velemešit a konen zstalo zde jen veliké námstí
a na nm obelisk Theodosia Velikého, jiný zdný obelisk a bronzový hadi

sloup jakožto poslední zbytky bývalé bájené nádhery.

Nejzajímavjší jest bez odporu posléze uvedený, 2373 rok starý,

pes 5 metr vysoký, ze tí 29 krát kolem sebe zatoených hadích tl
.se skládající, dole tení, ve stedu silný a nahoe se opt sužující bronzový

sloup, spojenými eckými národnostmi na pamot bitev u Plataejí a Sa-

larainy do chrámu Appolonova v Delphi vnovány, odkud jej Konstautiu

do svého sídelního místa pevézti a v hippodromu na „spin" postaviti

dal. V Delphi tvoil veliký stojan, ua nmž ozdobná zlatá tínož spoí-

vala, kdežto v Byzantiu promnn byl v chrlie, vypouštjícího vodu

ze tí iiadích hlav, které koncem 18. století byly ul )m»Miy. Cizinec, který

23
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si chce dole na jedenácti závitech hadích tl staroeckými písmeny

napsaná jména národ, v uvedených bitvách zúastnných, peísti, musí

sestoupiti do znané vyhloubeniny, nyní od Anglian zábradlím opatené.

O nkolik krok dále stojí obelisk z doby faraóna Thutmesa III,,

tudíž asi 3500 let starý, pocházející z Heliopole. Za vlády Theodosia

byl praefectem Proclem vsazen na tyi nízké, bronzové, v rozích umístné
hladké nožice, které spoívají na vysokém mramorovém podstavci, jehož

reliéfy výjevy ze života Theodosiova a práce pi postavení obeliska

znázorují, o emž se také ecko-latinský nápis zmiuje, kdežto hiero-

glyfy na obelisku samém vyjadují modlitbu Thutmesovu k božstvu Sakaris.

Z velkých balvan zdný, 24 metr vysoký tyhranný obelisk císae

Konstantina Porphyrogeneta, který byl kdysi bronzovými reliéfovými

plotnami obložen, sítí se bezpochyby co nejdíve a znií i ten chlubný

nápis, pirovnávající jej ke kolosu na ostrov Rhodu.

V zadním oddílu emeslnické školy, etnými Armény navštvované,,

poskytuje cizinci „museum janiár" nemalé zábavy. Jsou tam rozestaveny

etné devné loutky, obleené v kroje bývalých dvorních hodnostá
všech stupnic zpsobem orientalsko-drastickým, akoliv popíti nelze, ze-

je tu vyložen hojný národopisný materiál, jehož prohlédnutí stojí za pt
piastr vstupného. Odtud se strany jižní obrátíme své kroeje na stranu

východní do ohromné dvorní meety Achmedije (z roku 1614) se šesti

minarety, s pekrásným nádvoím a s „haramem" (vnitním dvorem)„

opateným po stranách kupolovitými arkádami a sloupoadím.

(Pokraování.)

Modlící se mohamedán.
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Démonismus.
Ethnologická studie. Napsal O. Fr. Vank, i)

ojem „náboženství" jest svrchovan vztažný. Jiný smysl má
„náboženství" prostého syna pírody, jiný „náboženství"

lovka nového vku. Kdežto prvotné pojem tento jest

jasný i uritý, mní i šíí se postupem vzdlanosti, až po-

sléze rozplývá se v mlhách. Za naší doby rozumí se „ná-

boženstvím" celá soustava nejrznjších poznatk vd nejen

pírodních, nýbrž i metafysických i historických, které

spojeny jsou neb alespo se spojují v názor svtový co možná jednotný.

Jest tudíž zejmo, že pátrá-li nkdo o pvodu „náboženství", vý-

sledek jeho studií mže býti velice rozdílný dle toho, který z perzných
pojm „náboženství" vzal si za základ, nebo výmr náboženství jest

pirozen jiný na poátku než-li na konci dlouhého svého rozvoje.

Touto relativností lze si snadno vysvtliti pak ony odchylné, ba

zcela protivné zprávy missioná a cestovatel o kmenech zámoských,
v jichž stedu byli delší neb kratší dobu prodleU. Missionái, jichž m-
ítkem býval asto jen katechismus, neshledali u mnohých necivilisovaných

kmen pražádných stop po svých láncích víry a tudíž po mínní svém
i nižádných stop „náboženství" a rovnž tak popeli jim neb jiným ná-

boženství i mnozí svtští cestovatelé, kteí nebyli schopni vystoupiti

z vlastního zpsobu nazírání a vžíti se v cizí obor myšlenkový. Dle

tchto nespolehlivých údaj sestavil pak ješt John Lubbock^) celou adu
kmen a národ, kteí prý postrádají úpln všelikých náboženských

pedstav.

Než, jak ethnologie nás pouila, jest nezbytn teba, aby každý, kdož

vdecky chce sledovati myšlenkový chod kmen primitivních, dovedl

se postaviti na jejich stanovisko a nedal se vésti ani jakýmsi církevním

dogmatismem ani jakýmikoliv moderními názory. Po rozboru E. B. Tylora,^)

G. Roskoffa*) dospli jsme k neklamnému závru, že alespo v dob
historické není na zemi znám kmen ani jediný bez sebe nepatrnjší

stopy náboženského živlu. Nalézáme totiž všude víru v odlouené duše,

ili duchy, víru, kterou oznaujeme slovem „ani mi srn us". Dle toho

máme-li na mysli víru v duchy voln obcházející neb pozorujeme-li jich

sídla, mluvíme o démonismu neb fetíšismu. Z víry této vyvijí se pak kult

pedk vl. pán, v nmž jeví se náboženství v nejprimitivnjším slova smyslu;

nebo kult t. j. vzájemnost lovka živého k dusím zemelých, faktický

í) Poctno podporou eské akademie.
2) I)io vorseschichtlichc Zeit n. p. Jena 1874.

') Anfjinfíc d. Cultiir n. p. Leipzifí 1873.
•) Das Ueiifionswesen d. rolicsten NaturvíllkcM-, Leipzig 1880.

23*
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výraz pocitu povinnosti a spolu nárok na pomoc i pispní, Icdyž povin-

nosti této bylo uinno zadost, jest podstatou a jádrem každého skute-

ného náboženství. — Ovšem zprvu zraí se kult jen zpsobem ryze zá-

porným a stává se teprv pozdji zdrojem nejen všelikých dokonalejších

pedstav náboženských, nýbrž i všech zízení sociálních, l)

Pomníky kultu jsou neskonale starší i spolehUvjší, než-li výplody

lidské fantasie. Jsou kmenové, u nichž neshledáváme nižádného bájesloví,

kteí však kultu nepostrádají, kdežto opak toho nebyl dosud ješt nikde

dovozen. Bájesloví jeví se tudíž jen jako pouhý pívsek ke skutenému
náboženství, podobn as jako pozdjší bohosloví. "2) Bájesloví mže ovšem
splynouti asem s náboženstvím, asto však nesplývá s ním nikdy, jak

nám toho dokladem jsou báje Véd, Homéra i Edd. Bájesloví sluší pi-
souditi tudíž místo druhotné.

Teprve z výzkumu kultu a zvyk, které z kultu se vyvíjejí, sezná-

váme skutenou víru lidu a víru tuto sluší pesn lišiti od pedstav pvc,
básník a myslitel, kteí pijali sice mnohé náboženské živly, je však

podídili své subjektivní fantasii a tvrí síle, a tím práv stali se p-
vodci rzných bájesloví. Lid obyejn tchto nových názor si nevšímal,

naopak houževnat lpl vždy na výkonech a zvycích po otcích zddných,
a to i tehdy, když prodlením dob prvotný jich význam i úel byl úpln
vymizel. — Jen intelligentnjším jednotlivcm, jako práv pvcm a bá-

sníkm, záleželo asem na tom, aby byl vyrovnán rozpor, jaký byl vznikl

mezi zvyky již úpln nesrozumitelnými a novjšími pokroilejšími názory,

aby vysvtleno, ba ospravedlnno bylo trvání kultu vbec. — Hledali tedy

píinnou souvislost pimenou ovšem vytíbenjším svým ideám a dlo-li

se to ve prospch tchto dokonalejších idejí, vzešel výklad ratioua-
listický: báje ili mythus, jenž lišil se od prostých báchorek a po-

vstí pouze tím, že obsahoval náboženský živel.

Vezdy nastala však i doba, kdy vymizel i smysl jednotlivých bájí,

kdy tedy báje samy a z nich vykvetající bájesloví, vyžadovaly nového
vysvtlení a to býval pak obyejn výklad symbolický.

Pronikl-li kdesi tento výklad — obyejn fysikálne-meteorolo-

glcký — do širších vrstev lidu, pak bývá záhy veta po starobylém kultu

a pemnohá myslící hlava dospívá k dsledku, jejž strun vyjádil Jesajá

(Jes. 1, 13.) slovy: „Nepinášejte na dále již marných obtí!" nebo
mínním, že pedstavy po pedcích zddné nejsou le pouhou allegorií

pro necitné úkazy pírodní, mní se ponenáhlu všude živá víra ve stí-

zlivou filosofii pírody t. j. nastává rozklad starobylého kultu.

Tato skepse vniká a šíí se ponenáhlu ješt v nižší vrstvy lidu až

posléze ohrožuje státní ád, jenž v náboženství má mocnou oporu. Ná-
sledek toho bývá pak opt snaha udržeti a zdvodniti kult ním alespo
mezi prostým lidem. Hledají se zejm. „dkazy" pro individuálnou ne-

smrtelnost duše a jsoucnost boh a ješto ani ty namnoze nestaí, bére

se útoišt k silnjším argumentm ad hominem : všude djí se zázraky,

rzné bytosti nadpirozené i záhrobní se zjevují, idoly se potí krví —

1) B. Stade, Geschichte d. Volkes IsracI, Berlin 1887, I, 359.
2) Ed. Meyer, Geschichte d. Alterthums, Stuttgart 1893, II, 48.
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slovem nastává období mysticismu. Devnjší nepravda mní se ve

zjevnou lež. Lež jest posledním hrobníkera kultu.

Jest tudíž patrno, že byl to osudný omyl déjin náboženství za naší

doby, spatovali-li srovnávací mythologové, omezující se obyejné na ná-

rody indoevropské, v bájích pvod náboženství. Promítajíce totiž ideje

a pocity, jež jsou vlastní pouze národm vzdlaným, v pravk, vykládali

si báje á tout prix pírodní symbolikou ueb vidli v nich neporozumnou
poesii dávné minulosti, dmyslné metafysické abstrakce neb dokonce

pedpisy morální íilosoíie. V poínání tom meli pedchdce ve stoicích

a novoplatonicích, ba již Metrodoros a Anixagoras pokoušeli se o alle-

gorisující výklad mýt. Ale již Plutarch (De Osi, ot Isid. 66.) uvdomil
si nebezpeí, jaké hrozí víe v bohy, zamní-li se „sig Ttvsv^iaza xal

Qsimara xat 67r6(-)ovg oiai uQÓrovg xaí Tráiyriytjg xal ^i£rafto?,icg ájQav.^'^)

A charakteristickým jest zajisté, že Prodikos, jenž prohlašoval za pravou

l)odstatu eckých boh i^hov y.ai GeXr^vifV ya\ Trora^iovg xul ku^iavag

xal xagjtobg xcánav ró tOLOVt&dsg,-) byl nazýván aí^Eog (Sext. Emp. Math.

9, 51, 52.). Vidíme, že výklady tchto protomytholog nám jsou nanejvýš

svdectvím, jaký pravý smysl ecké víry nebyl a že právem zvolal Cicero

(Xat. deor. 1, 118.), uvažuje o jejich dsledcícli: „Quam tandem reli-

gionem reliquit!"

Z pedchozího jest zjevno, že naprosto vymítáme pro prvopoátky

náboženství jakoukoliv innos fantasie, z níž, jak známo, náboženství

obyejn se odvozuje. —- O njaké bujné fantasii nelze mluviti u pri-

mitivního lovka, jenž zaujat jest na cele drsnou skuteností a bojem

o existenci. Ethnologie ])odává nám s dostatek píklad, že práv lovk,
ím jest pírod bližší, tím více zárove jest vzdálen všelikého poetického

pojímání. Pro velebnost pírody nemá lovk necivilisovaný pražádného

smyslu a pohled na hvzduaté nebe nebudí v nm nižádné náboženské

ideje ani žádného údivu, ješto udivení jako úkon srovnávací pedpokládá
již relativn znaný rozvoj. Ba ani hrom, blesk ueb prudký liják, jenž

dsí jej, nezpsobuje v nm pocitu jiného, leda pocit bázn neb neli-

bosti, jak nám toho jsou na p. dokladem prvodí Karla Lumholtze,-^)

norského cestovatele po severovýchodní Austrálii. Kdykoliv cestou byli

pekvapeni deštm, zuili vždy proti jiným ernochm, jichž kouzelníci

prý neštstí to zavinili. Pro výjev luny, jež se vznesla nad palmový háj,

jehož krásou byl Lumholtz jat, nejevili žádné vnímavosti.

Ostatn není ani teba pro píklady zacházeti sob k t. zv. „divochm" :

náš vlastní venkovan není daleko tak sentimentáln pro pírodu naladn
jak rozšíené mínní tvrdívá. V té vci bude se moderní oblíbené folklo-

ristice ješt lecemus uiti od ethnologie. Na našem venkov jest dosti

prostých lidí, kteí kráejí se sklopenou hlavou a pohlednou-li kdy vzhru,
iní tak jen, aby zvdli, bude-li pršeti neb chystá-li se k boui, jež by

jim mohla uškoditi. Hvzdnató nebe jest jim sice milé, ješto svítí jim

na cestu, ale obyejné svítilny posloužily by jim rovnž tak a vzbudily

^) „ve vCtry, proudy, setbu, orbu, útrapy zeui a pemény ddb"'.

^) „slunce, iiitísic, eky, nivy, plodiny a vše podobno".
•'*) Úntr MenschenrcHscrn, lliunburfi: 1892, 328.



352 O. Fr. Vank:

v nich týž pocit. Výborue vylíil venkovana takového M. Lenau osobou

Jirky ve svém „Faustu".

Pipouštíme, že náš prostý venkovan rád vyslechne pkné povídaky

o oblacích a mranech na obloze, o ranních erváncích, vycházejícím

a zapadajícím slunci, noní boui, zápasu dne a noci atp., že snad bude

je i vypravovati svým vnouatm, ale sám vru není tak pošetilým, aby

v né vil a co více, aby kochaje se v takovýchto vidinách, uložil si po

as svého života tribut kultu, pod jehož tíží úpli druhdy veškeí ná-

rodové a jejž pece pohánni jsouce citem dsné povinnosti, svdomit
plnili! V pravd nelze si mysliti, že by lovk vnující nejprv pozornost

svou na p. klikaté dráze blesku srovnával ji s pohybem hada, v hadu

pak vidl „zosobnný blesk" a proto hadm podával pokrm, ba neváhal

jim i pinášeti lidské obti ; že by lovk, bydlící sám v chatrných

chýších, stavl v potu tváe své obrovské pyramidy, pagody a chrámy,

trýznil sebe a muil jiné — vše jen k vli svým pírodním fantasiím

!

Upouštjíce tedy od vratkých theorií mytholog, pokusíme se v ná-

sledujícím dovoditi na základ výzkum moderní ethnologie nejen je-

dnotný pvod všelikého náboženství, nýbrž i jednotu kultu všech národ
i vk. Opírati se budeme zejména o hojný materiál nahromadný ve

spisech E. B. Tylora, Johna Lubbocka, Herberta Spencera,
Theodora Waitze, Ad. Bastiana, Gr. Wilkena, Alb. Reville-ho,

E. Verona a m. j. zejména však Julia Lipperta.l) etné píklady

mluviti budou za nás; my málo jen k nim pipojíme. — Pi tom budeme

vnovati zejména pozornost svou beduínm arabské poušt a starým

'Ebrem a to nejen proto, že jsou jakýmsi pechodním tvarem od národ
úpln uecivilisovaných k národm kulturním, nýbrž i proto, že bohatá

jich literatura oplývající hojnými doklady jest nám vbec daleko pístup-

njší i známjší, než-li zachované památky všech národ ostatních.

Synu pírody nejeví se býti nic tak záhadným, jako smr nkte-

rého jeho soudruha; nic nepoutá pozornost jeho v míe vtší a nic ne-

ponouká mysl sebe tupjší i surovjší ku nezvyklé innosti mozkové

jako práv událost tato. Smrt není ímsi každodenním jako východ slunce

ani ímsi tak lhostejným jako jitní ervánky.

lovk primitivní nemá ješt pojmu o pirozené smrti jako dji

fysikáln-luebném a není s to pochopiti úplné zaniknutí života: ne-

rozeznává ješt smrt zdánlivou od skutené. (Viz doklady u Sp. I, 185,

190, 191.2) Ped chvílí vidl druha svého ješt na živu a zdravého

a náhle —- co se to s ním jen stalo? Zbyla mu sice lidská postava

se všemi údy a pece lišila se jsoucnost mrtvoly od jsoucnosti živého

lovka. Marn snažil se mrtvého postaviti na nohy, marn mluvil

k nmu, plísnil a bil jej, marn cpal mu též do úst pokrm a vléval

1) U nás Vlad. Vašátko pojednal strun o „animismu" v I. Poátkové
náboženství v „Rozhledech" 1894.

^) T. j. Herbert Spencer, Principien der Sociologie, n. p. Stuttgart 1879.
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nápoj ! Kdyby mu byly upadly nohy, suaduo by si byl vyložil, pro
již uechodí ; kdyby mu byl zmizel jazyk, oi . . ., byl by snadno po-

chopil, pro již nemluví a kolem sebe se nerozhlíží, ale takto : vždy
ležel tu ped ním známý jeho druh v úplnosti i v dokonalosti : tytéž

údy, tytéž smysly, tytéž oi ješt vypoulené — co se to s ním jen stalo?

Teprve, když mrtvola poíná hniti a v beztvárnou, lovku nepodobnou

massu se mní, dospívá lovk primitivní ku pesvdení, že není to již

„on" a ješto nebyl s to na mrtvole vystihnouti nižádný nedostatek ve

všech viditelných ástech, soudil, že z tla vytratila se jakási nevi-

ditelná a prchavá bytost.

Výjev smrti, jakmile se stal pedmtem lidského pemítání, vzbudil

nutn závr, že lovk, který díve mluvil a jednal, není již týž, který

tu ped námi leží nmý a nehnuty, že to není již „on", že jest „po nm". 1)

Zprvu oznaována byla ovšem ona neviditelná, prchavá bytost výrazy

zcela neuritými. Dosud praví-li lid: „Ow" obchází, míní tím ducha

a naše slovo „uebožtík" neznaí pouze mrtvolu, nýbrž i duši zemelého.
— A dále nezasahovalo zajisté i myšlení prostého syna pírody: Tak
znaí na p. melanesské „tindadho" nejen mrtvého, nýbrž i duši, ducha ;2j

podobn slovo „aremha" (arema, alema) na ostrov Tanna v Nových
Hebridách „mrtvé, odlouené duše, i bohy."^) Lieut. Kingovi'*) vypravovali

domorodci Port Jaksonu (Austrálie), že kosti zemelých sice odpoívají

v hrob, ale jejich „tla dlí v oblacích". Ovšem nemeškal King dodati:

^snad jsme jim špatn rozumli a mluvili snad o duchu." My naopak
domníváme se, že užili slova, jímž lze oznaiti „tlo" i „ducha" zárove.
Ješto na Tahiti slují luny, na nichž se nebožtíci pevážejí „e-va-uo

Eatua", luny mrtvých,*^) lze z toho souditi, že prvotný význam polynés-

ského slova átua jest nebožtík vbec. Ješt lepší doklad podává nám
slovo „ywang", jimž na Jáv se oznauje zemelý a pedmt kultu

vbec. Není le malajské demonstrativum íang t. j. „ten, kterýž". 6)

Trváme, že etymologický výklad jmen oznaujících ducha neb i božstvo

rzných kmen a národ rozmnoží tchto nkolik píklad. Vždy zpo-

zoroval již Dr. E. Hincks, že také vzdlaní Egypané na nejstarších ná-

^) Adalbert Kuhn, Herabkunft des Feuers und Gottertrankes, Berlin
185Í), a j. pokládali „div plození a porodu" za spsobilý vzbuditi v pralovku
myšlenky, jimiž byl piveden ku pedstav „duše" ; za naší doby sluší však
pokládati stanovisko to za pekonané, nebo seznáno jednak, že myšlenky pri-

mitivního lovka nevznikají z allegorií a symbol; jednak, že divoch si ne-
všímá píliš nebohého ervíka a že vstup jeho do života nebudí v nm nižádný
obdiv.

2) v. d. Gabelentz, Die melanesischen Sprachen v Abh. d. kOnigl.
Gess. d. W. 18()1, II, 138 a si.

^) C. v. Meinicke Die Insein des stillen Oceaus, Leipzig 1875, I, 200.
srv. Georgc Turner, Nincteen Jears iu Polynesia, London 18(51, 88.

"*) u .1. R. Forstera, Geschichtc der Scereisen u. Entdecknngon iui

Siidmcere, Berlin 178G, III, 31tí.

5) J. li. Forstcr, Ib. VI. 428.

^) Clir. Lassen, Indischo Altortliumskiindc, Leipzig 1858, II, 1067. Na
cosi podobného u Semit lze souditi z osobních jmen: Abi-hu, on Jest nij
otec; srv. Abi-ol, ei jest mj otec; El-i-hu (on Jest mrtj 61), Ho-8e'a, On
j)omahá).
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pisech náhrobních mluví povšechné jen o dalším živote zemelých a že-

teprve od doby XII. dynastie (k. r. 2150 p. J.) se objevuje výraz^

jejž lze nám petlumoiti slovem „duše". Nelze pochybovati tedy, že-

ona neviditelná, prchavá bytost se determinovala teprve pozdji, t. j.

jakmile lovk zpozoroval, že mrtvole se nedostává — dechu. Dech
byl patrným symptomem života. „Pestal dýchati" znaí dosud „pestal

žíti" ; vydechnouti, expirare, ausatmen, aushauchen, uz-anau jest v pe-
mnohých eích nejobyejnjším oznaením úmrtí. Dech byl tedy zdro^

života, základní živel sám ; dech bj'1 onou tajuplnou bytostí, kteráž se:

od tla odlouila zpsobem neviditelným. (Pokraování.)

František Kolár a Karel Šimanovský,
veteráni eského herectva.

Napsal Frant. K. Hejda.

,ute jakkoli : jistou zásobu vavínu teba dnes míti pro»

všecky pípady po ruce. Divadelní kronika hemží se od
njaké doby slavnostn ervenými stránkami. Jako nedle-

na kalendái stídají se peste jubilejní dnové na všedním

programu divadelního života. Kolárové, Šimanovský, Šmaha,

Slukov a kdo ješt všechno — kapitoly vždy svérázné,

vzpomínky vždy tak zajímavé ! A pokaždé vyloupnouti

mžete ze skoápky osobních iuteres ono zdravé jadérko povahy všeobecné,,

kulturního vývoje eského divadla vbec, postupu jeho na trnité dráze.

Spojte lánky, jak porznu se Vám naskýtají — a celku dojista-

nebude daleko do úplných djin eského jevišt.

Bez frase : je-li která zpsobilá páka k vyzvednutí veejného života,

ku prohloubení a vzpružení národního vdomí, divadlo úloze té slouží

nejvíc a nejlíp. A naopak snaha poizovati divadla svdí vždy o patrném

stupni vývoje po stránce kulturní i vlastenecké.

Pamatujete se, jak pkn vjiíil naše poátky J. J. Staiíkovský ve

svých „Vlastencích z boudy" ? Ty steré zápasy hmotné, ta ohnivá, ne-

úmorná obtavost bratí Tham, Tandlera, Stuny, Štvána, ten celý tlak

z dusného omezení do volnjšího, svžejšího vzduchu, všecko dokazuje,,

jak zdravé sém mly ony ratolístky skrovné, jež pozdji vyhnaly do výše

celý pyšný kmen.

Historie divadla a historie politiky spíznny byly vždy velmi úzce.

Starší generace naše nejedním už svdectvím to doložila, asto kmitlo

se na jevišti nco jako rozntlivá jiskra, která pak dole, v adách po-

sluchastva, nalézala holaviny V5'datné, Z pochvaly, jež se tu projevovala,.

z potlesku, jenž prostorou hledišt burácíval, vyzníval mnohý jednohlasný
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protest, mnohý záchvv sebevédomí a statnosti národa, z poroby jedva

procitnuvšího. Pro ukázky není ostatn ani v dobách novjších daleko.

Slyšeli jste mimochodem vyprávti, jak tžké, elektinou prosycené ovzduší

plnilo eské divadlo \-i veerech, kdy hrávána, jako novinka ješt,

Sardouova „Vlast" ?

Náš dnešní ensemble inoherní je dosud z toho kovu jiskroplodného.

Kdežto opera eská až na malé vjmiinky — paní Petzoldovou a pány Hynka,

Krossinga, Koubka a kapelníka

echa — sestává veskrze ze sil

mladších, od dccennia k de-

cenniu se mnících, gros ino-
hry pipadá družin, sloužící

prmrem už njakých pt-
advacet až tyicet let. Na-

hlédnte drobet do šematismu.

Sklenáová-Malá, Volfova, Bitt-

uer, Chvalovský, Kolár, Mošna,

Pštros, íiada, Seifert, Slukov,

Šamberk, Šimauovský, Šmaha—
šik, který budí všechen respekt

!

Takových nkolik pionér do-

mácího umní representuje už

slušnou sílu úhrnnou, napjatou

k našemu kulturnímu vyspní.

Nuže, jubilea jsou na ad.
Zcela pirozeno, že poutají po-

zornost a píjemn rozvíiti

dovedou mjsl obecenstva. Práce

je tu tichá, ale tím úmornjší.

Jen zasvcený do aparátu diva-

delnílio oceniti ji dovede plnou

mrou. Veejnost zvykla souditi

dle výsledk. Koupil jsem si své

sedadlo ku dnešnímu pedsta-

vení, jdu, poslouchám, soudím.

Kdo dovedl mj interes upou-

tati víc, má u mne vyhráno. Bravo! co nevidt pijdu si jej poslechnout

opt. Každé emeslo má své mistry a své hudlae. Po odvedeném díll^

poznám rozdíl v dovednosti. Jaké pípravy kdo konal, jaký materiál si

vybral, jak dobrými nástroji pracoval, je mi vedlejší vcí.

Zásada zcela správná. Korrektní a všeobecná navzdor své bezohled-

nosti. Ale práv i)roto, že divákovi krom výsledku na niem jiném ne-

záleží, spoívá veškera snaha hercova na shromažování a sousteování
prostedk k tomuto výsledku. Život umlce dramatického, víte-li, jaký

má program? Zkoušky od rána do poledne, nezídka i po celé odpldne
ješt, nehled k imtuému studiu soukromému. Je-li divadelní saisona

v rozeeném i>rou(iu, nejs;)u dv, ti hry, za ilen i)r()brané, nijakou

vzácností. Prbh takové zkoušky nenáleží práv k okamžikm utšo-

František Kohir.
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uým. Pi sebe zdatnjších silách možno sotva docíliti hladké souhry na

ponejprv. Nejednou zaviní kalamitu i pouhá episodka nevycepovaného

zaáteníka. A režisérovo komando zní: znova! Nebo je všecko v po-

ádku, slova plynou jako voda, výstup rodí se z výstupu, scéna stíhá

scénu — le njaký šotek zákulisní,- osvtlova jevišt, posunova kulis,

správce hromu a blesku, vzdálený stelec nebo podobný as nevykonal

v as pedepsanou povinnost. A režisérv povel zní : po tetí ! Mnoho,

velmi mnoho trplivosti teba spežencm káry Thespidovy!

Tolik platí o celku. Jak veliký díl ze všeobecného výsledku pi-

padá na bedra jednotlivcova, podmínno je jeho talentem a umleckou
vysplostí.

Devisa herce zní: státi v popedí situace. Bu žádoucího místa

si vydobýt, nebo dobytého uhájit. Kdo couvá a bez násilného donucení

ustupuje, nebyl nikdy hoden cti, skížiti pro vavín své duševní zbran.

Nezáleží také na tom, že touha po vrcholech slávy je všeobecná. Ze ji

chová ve dlouhé ad každý, od tch, kdož ovoce veejného uznání

dávno okusili, až k tm, kteí se nauili teprv po jevišti chodit. ím
více ctižádosti, tím svižnjší zápas a tím lépe pro vc.

Podmiuje toto popedí situace aktivní innost hercovu? Otázka zní

podivn, skoro naivn. Generál zasypaný vyznamenáním, stavný armád
za píklad, ale daný zárove do výslužby, je loutka pro dekoraci salonu.

Uhaslá hvzda ; slupka, jejíž jádro bylo asem vypotebováno.

A tak u stav všech ; výminek pramálo naleznete. Vynikající prázdné

místo dojde vždy záhy obsazení. A homo novus dá si zpravidla už zá-

ležeti, aby každou stopu po pedchdci smazal a vyhladil. Naskytue-li

se výminka podobná pi divadle, v tomto svt vn se kížících snah,

zápolících talent a podrývajících intrik, je vzácná dvojnásob.

Chceme poukázati k jedné, kterou honosí se Národní divadlo. Ped
nkolika lety už vstoupil mistr František Kolár do pense. Událost

vzbudila tehda patrný ruch. Znáte pomry: ta malá obec herecká,

v pedním stánku našem shromáždná, odkázána je práv tak na nás,

jako my na ni. Umlec nmecký má píležitost, vystoupiti na padesate-

rých prknech ; herec Cech nezná koovnictví jiného, než té úmorné pr-
pravy ve šmírách a malých spolenostech, s cílem jediného velkého di-

vadla ped oima. Pirozeno, že ím více soustedivosti, tím patrnjší

•<lvrnost a užší styk mezi jevištm a hledištm. Odchod pední síly je

vytržením lánku z harmonického celku, prohlubní na navyklé cest, od-

ntím údu organickému tlu.

A zde práv louil se jeden z tch vyvolených umlc, jichž po-

strádati tak bylo tžko! Provázely jej obvyklé trofeje slávy, pohnuté

projevy, lánky pochvalné, vzpomínky na život a umleckou dráhu.

Thema o náhrad Kolára petásáno živ. Úlohy nkteré, zvlášt ze

živlu onoho bodrého, originálního humoru, jakým je na píklad Klubko,

Daický z Heslová, Lomnický z Budce a pod. osiely bez vyhlídky na

nástupce. Vtšina z nich náležela hrám repertoárním, nejastji dávaným.

Kdo se v choulostivé ty povinnosti uváže? A co ješt dležitjší:

koho uzná obecenstvo dstojným jich tlumoníkem po umlci tak vzácné

-svéráznosti ?
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Doba pinesla rozluštní problému ponkud neoekávané, ale pro

všecky ctitele našeho mistra dojista potšitelné. KoUra nenahrazuje nikdo

jiný, než zase — Kolár. Ca na tom, že za Kolára aktivního hraje Kolár

pensista a že divadelní cedule oznauje výstupy jeho jako pohostinné

hry? Pouhá forma, nic víc. O požitek nam jde a ten zstal zachován.

Až do posledního rozmarného slvka a gesta. Nevíme, odkud vyšla

iniciativa k této další souin-

nosti umrlcov, al3 že vítána

bj'la upímn, je jista.

Neteba ovšem zapomínati,

že Fraatišek Kolár zastává —
navzdor své výslužb — také

ješt funkci jinou. Je to vrchní

režisérství, úad, fve kterém

osvdil stejné mistrovství, jako

ve he.
Režisérství — estný stu-

pe hercv — je málo vdná,
za to velmi namáhavá úloha.

V em že záleží? Povdl to

onehdy rozmarn pan Kuffaer

ve feuilletonu z 30. ledna. Do-
volte citovati místeko dotyné

:

„Pedevším sám doma
piln nastudovati kus a se scé-

náem graficky bedliv vypraco-

vaným se dostaviti na zkoušku.

Hezky od výstupu k výstupu

a do poslední kliky u dveí a

nohy u stolice vypracovaným,

rozumí se. Herec se nauí roli

a pak už jen vystoupí z kulisy.

Ostatek obstará režisér. Všecko

vysvtlí, ekne, ukáže, poruí

:

kolik krok, jaký obrat, jak a

kam se postavit, posadit, koho neb co obejit, obejmout, políbit, pozvat,

vyhodit, kterak ach ! a ouvej ! vyslovit a jak se zase ze dveí ven dostat.

Všecko. Herec je testem režiséra, kuchae, který to tsto hnte, vaí,

soli, pee a vbec celý obd sestavuje."

Náš duchaplný causeur ml ovšem na mysli jen domácí, rodinné

divadélko, ale vypoítané instrukce platí do slova i v rámci velikém.

Odpovdnost za zdar a nezdar pedstavení má režisér. Jeho povinnosti

je, dodati scén pestrého vzhledu, pedepsané rázovitosti a vrného stylu,

vystrojiti hrdiny krojem až do emínk na stevících historicky správným,

dirigovati i všechen mimoscénický aparát.

Odkud erpá povdomosti o tom všem, jo lhostejno. Ale rozumí se,

že povenost jeho pramen podléhá kritice. Sto lidí nepovšimlo si po-

chybeného tretu v úprav a ladu jevišt, jediný divák pnšol vci n^v

Fr. Kolár v úloze Daického z Heslová.
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kloub. Ale jediuý jako všichni. Odvodnná výtka má svou váhu. a
z kteréhokoli kouta hledišt vyšla. Režisér musí uspokojit odborníka

stavitele, archeologa, ethnografa. Nic nejasného, poloviatého nesmí po-

skytnouti oku divákovu ten útržek svta mezi rampami, vykouzlený z plátna

a latí. Žádný oblouk pi gothice a žádný moderností se prozrazující stih

mezi antickými togami. Historie architektoniky, kostýmu, národních oby-

ej, znalost vcí topografických, jasný rozhled v djinných periodách —
veskrze pedmty, na nichž uí se svdomitý režisér svému umní. Cas,

který mu vybývá mezi dnem, od zkoušky ke zkoušce, staí tak práv,
aby proetl nkolik monografií a zobracel dležité listy kteréhosi názor-

ného atlasu.

Kolárovi svena byla režie již roku 1H58, ze editelování Thoméova.
Nesetná je ada her, které od té doby uvedl ve scénu. A ve všech

jevil se chic plastika, vkus výtvarného umlce z povolání, bystrozrak

malíe. Není to praveno obrazn. Kolár je odchovancem pražské malíské

akademie — navštvoval ji v letech 1845—1850, a od roku tuším 1859
illustruje bystrým, rázovitým svým zpsobem Vilímkovy „Humoristické

Listy".

Kolár je hercem samorostlým. Jednou z tch neobyejn nadaných

individualit, které mžikem, instinktivn tém, nalézají správnou analysu

povahy a dovedou ji také obdaiti výbornými detaily. Malíský talent

a hlavn smysl pro humor, drastinost, karrikaturu, prospívají zde ovšem
neoceniteln. Malí-herec tvoí své figury tím okamžikem, kdy proítá

kus. Obraznost uvádí mu tím zpsobem 'takka hotový scéná do ruky.

Nitky navázati a osnovu sceliti je pak jen mechanickým dílem. Režisér

podporuje tu vydatn tlumoníka jedné úlohy a naopak.

Pokud se týe smru a povahy umní, byl Kolár odchovancem známé
maunheimské školy. Umní prý se nedá tíditi a dliti do uritých forem,

íkají. Nevte tomu. Epocha za eiJochou ostavuje své zejmé stopy,

pináší nové zvyklosti, seje nové manýry. A neubrání se jim sebe samo-

rostlejší talent. Jevišt má svou modu tyrauku, jako celý ostatní svt.

A její zákonodárství? Vyplývá obyejné ze zpsob a nezpsob jednoho

herce vynikajícího, jehož píkladem ídí se ostatní. Není nám známo,

mluvilo a hrálo-li se á la Talma nebo a la Garrick, ale víme dobe, že

Devrientové, Davison a jiní nalézali napodobitel vždy dost. Jisté híky
v pathetické deklamaci, nestvry, které pokládány naopak za pravé kalli-

logické skvosty, rzné zevní píznaky mimické sloužívaly odjakživa here-

ckému svtu za rekvisity k volnému použití. Kam až ruku vztáhnout

pi pathosu, jak hlasem tremolovat v roztoužení, které mezislovce vkládat

teba, vše urovaly pedpisy. Kdo jich nešetil, byl cep, neotesanec.

A na podobné urážky krasocitu nezstávalo obecenstvo dlužno patinou
odpov. Byla i doba, kdy pokládáno za krásné, deklamovati se zave-

nýma oima. Co na tom, že herec si zakryl nejdokonalejší prostedek

výraznosti, jaký mu milostivé nebe propjilo? Kázala to móda a dlalo

to elfekt ! Nejh dailo se ovšem deklamaci. Pízvuk byl zbožím, jímž

smlo se zacházeti dle libovle. Kam padl, tam zstal a tam také trvale

zbyl. Nebo nic neudržuje se v tradici hereckého pedstavování houžev-

natji a bezpenji, než poklesky a nezpsoby.
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Že byl Kolár manýrou podmann jako jiní, lze íci bez obalu, aniž

by tím jediný vlas umlecké jeho cti byl zkiven. Ty tuctovité pívsky
a pílepky své doby nesl na sobe herec každý. Výkon sebe dokonalejší

a zpsobnjší promísen byl šablonami snadno patrnými. Záleželo arci na

tom, kam až sáhala šablona a kde ryzí, svérázné individuální umní
k slovu se pihlásilo.

A v tomto odlišování svtla a stínu, pravdy a pablesku, citu a pouhé

affektace projevil Kolár své vzácné mistrovství. A se o vážný typ jednalo,

nebo komický. A kázala

povinnost, vraltit elo a mo-

hutným hlasem dunt a

hímat v tragedii, i na

bránice posluchastva v ko-

medii psobit. Figura za

figurou pojila se v ad
Kolárova repertoáru a všem

vtliti dovedl mistr patiný
ráz a jemné vystínný tem-

perament.

Na vlastním kothurnu

stál jako Buttler ve „Vald-

štýnov smrti", Valentin ve

„Faustu", Šašek v „Learu",

Hassan ve „Fiesku", Franc

v „Loupežnicích", Shyllok

v „Kupci benátském" — a

práv tak velikým a neodo-

latelným byl jako Falstaflt',

Klubko („Sen v noci svato-

janské") Tobiáš („Veer ti-

královy"), Polonius („Ha-

mlet") a Lomnický („Mage-

lona"). Nejednu z tchto
postav oznaiti možno jako

vzor umleckého podání.

Jsou to portréty, do poslední

vrásky peliv vymodelované,

jež obecenstvo v dobré pamti chová. Fond tvrí invence Kolárovy

z ásti jsme již oznaili. Tvorba malíe penáší se bezdky na umní
mimické. Ostatek je tajemstvím Kolárova genia.

Starší pánové našeho divadla zachovali si podivuhodnou svžest.

Pevracíte-li v dotyných biografiích, míhají se šedesátky, sedmdesátky,

ba i osmdesátky jak náleží peste. Ale vzdor tomu pluti dosud : v oku

žár a v srdci mladost. Slavný Nestor Josef Jií Kolár do nedávná ješt

pekvapoval nás produkcí dramatickou. Kolár mladší pevnou rukou ídívá

scénický organism a nedostižn deklamuje své Polonie, Klubky a Daioké.
A tetí ve spolku — vážený jubilant z poslediiich dn, Karol

Šimanovský, stojí tu dosud neotesen, v plné síle, s postavou impo-

Karel Šimanovský.
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santu vztyenou, se slovem jasným, šavnatým a roznetlivým. Šimanovský
je veteránem v nejdstojnjším významu slova. Jedním z tch, kteí první

základy dramatického umní našeho kladli. V tch dobách nuzování a

strádání, kdy obtavý Tyl založil v malostranském Kajetánském dom
ochotnické divadélko a kdy St5gerovo jevišt v Ržové ulici o svou existenci

zápasilo, vyznamenával se již jako ilý, horlivý diletant.

Kapitoly následují ve známém poádku. Pedevším výstupy na ochot-

nickém divadle, koujícím dle poteby z jednoho konce Prahy na druhý.

V Dominikánské ulici se hrálo, pak až v Karlin a zase u sv. Ducha.
Na repertoáru samá rytíská hra s únosy, loupežníky, jedem a dýkou.

Dne 12. ledna 1845 — tedy ped plnými padesáti lety — zaznamenává
historie první debut Šimanovského u Stogera. Režisér Stogerv, Tyl,

upozornn byl na obratného panoše Thálie a pišel se na do Karlina

podívat. Ostatek už provedl vlastní péí. Šimanovský se mu líbil, úmluva
o výstup v Ržové ulici šmahem vykonána a uvedeného veera octnul

se náš snaživec poprvé ped rampami tehdejšího stálého eského divadla.

Následuje o rok pozdji definitivní engažování, pak tíletá nepetržitá

innost bez krejcaru gáže, posléze upevnní pomru pod editeli Holfmau-

uem a Thoméem.
Nehled ku krátkému intermezzu, kdy Hofifmann z nedostatku sub-

vence spolenost svou rozpustiti musil a lenové její k venkovským di-

vadlm se uchýlili —- Šimanovský strávil tehda nkolik msíc u Tyla—
slouží náš umlec už od piky pražskému— a rozumí se, jedin eskému —

•

divadlu.

Roku 1862 pesthovalo se naše umní z Ovocného trhu do pro-

zatímní divadelní budovy na nábeží. Režii her pevzal tu Švanda. Popu-

larita Šimanovského vzrstala den ode dne. Vedle Josefa Jiího Kolára

pipadal mu bez odporu nejširší díl obliby a slávy.

Pi analyse umlecké podstati Karla Šimanovského napadá nám
mimovoin srovnání s Františkem Kolárem. Oba vyšli z jedné staré školy

dramatické, z oné prpravy deklamování pathetického, jehož „velký styl"

ovládal jevišt veškera. Ale zcela rzn spracovával se v jich duševních

výhních umlecký materiál. Kolár jaktživ si nedal tuze mnoho práce

s úlohami. Pedstava, hotové slovo a náležitý posun stídaly se ráz na

ráz. Jenže mistr nespokojil se s šablonou. Prohluboval mimovoin, na-

cházel nové a nové prostedky, vymaoval se z otží zvyk a forem,

emancipoval se až k opravdové svéráznosti.

Proti tomu zstává Šimanovský vždy týmž representantem onoho

rytíství divadelního, oné ušlechtilosti slova a posunu, která se z mezí

jisté manýry sice nevymanila, ale v mezích tchto až k úchvatnosti vy-

spla. U Šimanovského nevyzní slovo na polovic, nevyjde gesto nazmar.

Jeho sympatický orgán je vybroušený, peliv hlazený kov. Zvuk mo-
duluje hebkým, lahodným timbrem. Každá pósa je správn vymena, ku

svému místu pípadná. A s hlasem a pósou jsou v rovnováze všecky

ostatní vlastnosti našeho ackého bohatýra. Tak vážné a tklivé je echo

deklamace jeho ve hledišti, tak pirozen tvoívá postava jeho sted

skupiny na prknech! Do nejjemnjší stopy líidla a do posledního vlásku

na paruce je vše harmonicky ladno, svdomit upraveno, prostudováno.



František Kolár a Karel Šimanovský. 361

Zde jsme u jádra povahy Šimanovského. Píle ueúmoruá, horlivost

až pedantická, prozíravost a obezetnost pi každém slov úlohy jsou

jeho vlastnosti dávno uznané. Studium jeho nepestává na povrchním pro-

ítání a memorování. Tah k tahu, výraz k výrazu pojí se v nenáhlém

jeho utváení figur. Celek vypadá pak arci okrouhle, jednolit, vypuléro-

van. Antická tragedie, drama starší školy, pathos a verš potebují ne-

zbytn tlumoníka tak žulové pevnosti. Hra moderní vymyující kothurn

a tžící z realismu života, svditi bude ovšem hrdinm jiného složení

duševního. Zmenšuje se tím platnost, význam a dokonce snad souhrn

zásluh Šimanovského?

Tedy v krátkosti pravdu

:

Invence pirozená, smysl pro charakteristickou kresbu, instinktivní

vycítní a uhádání humoru zstávají píznaky Kolárovými. Noblesou, vy-

tíbeností slova, majestátuostí zjevu, svdomitou propracovaností každého

lánku svého výkonu honosí se Šimanovský. Konservativcem zstal ve

své method, ale svou energií a dosavadní pružností imponuje i moderním^

Pl století tedy vrné sloužil domácímu umní náš svží jubilant^

Tžkou, ale bohudík stále vzestupnou dráhu prošel, od prvých- záchvv
a symptom probudilosti vlastenecké, až k výši dnešní. V oboru svém,.

rozumí se, vystídal za ten as šarže a hodnosti nejrznjší. Hrál Kusta

v „Loupežnících na Chlumu", Sokola v „Meluzín", Josefa v „Deboe",

Hynka v „Králi Václavu" — to byly jeho poátky. Pešel pak na Karla

Moora, Mortimera, Maxa Piccolomini, Hypolita („Monika") Merkucia

i Romea, Ferdinanda („Úklady a láska" a dospl posléze k Fiesku^

Hamletu, Essexu, Othellu, Koriolánu, Karlosu i Makbethu.

Dnes je ovšem starý pán inným výhradn v oboru otc a kmetm
Ale deklaniace jeho má dosud svou jadrnost, výraznost a svj plný, ne-

otesený zvuk. Bitké ostí ducha neotuplo práv tak, jako neumdlelo-

oko a neschýlila se šíje. —
Poítáme te s dovršenou umleckou hivnou, o jejímž množení a

chránní pracováno tak drahná léta. Nehodí se snad, užívati ve vececb-

našeho divadla — opakujeme, že tkví nám na mysli pouze umlecký

úspch inoherního personálu — naduelých superlativ, ale rovnéž ne-

místuo by bylo, zamleti uznání tam, kde spolenou horlivostí postaveno

umní do znané výše. eská inohra má svj akademický profil, svj

dobe vyzkoušený aparát, utkvlý ráz a spolehlivý smr.

To jest: do jaké míry spolehlivý? Pro dnešek a pro zejtek snad —
ale jak bude v asech píštích? Otázka, které málokdo rád se dívá do

oí. Ani obecenstvo, ani divadelní správa. Pomýšlíte-li na ni, zdá se Vám
mimovoln, že v základech pevné budovy se pda njak borti a drobí.

Podporu spolehlivou najít, klín njaký pevný a nové, dobré zdivo sliáut,

o to se jedná. A práv tyto ochranné prostedky vyškytají se v míe
tak skrovné.

Divadelní dorost, to je to spásonosné slovo. Pohíchu má dosud

jen illusoruí zvuk. Až na skrovné výminky rzné pokusy dosavadní málo

se osvdily. Šarže svené mladým rukám nadjí do budoucích talent

nevzbudily. A tu se nejedná snad pouze o herce charakterní a komiky^
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nýbrž o milovníky. Pro ty zvláštní škály citové, tak rozsáhlého zvuku

a jemného chvní, nedostává se zpsobilých hrdel a — duší.

Neobviujeme nikoho z opomenuté pée. Zízení dramatické školy

podalo dkaz, že otázka budoucího ensembl inoherního nebyla pone-

chána jen Prozetelnosti k rozluštní. Škoda jen, že pi výbru absolvo-

vaného dorostu nepoínala si rozhodující ruka práv nejšastnji.

Otázky ty nenáležejí pímo k našemu thematu, pravda. Ale jich

echo zvoní píliš asto v sluch naší veejnosti, aby jim bylo vyhnutí, mluví-li

se o divadle vbec. Kdyby tak njaký elixír nesmrtelnosti zachoval nám
naše Koláry a Šimanovské, naše Sklenáové, Seiferty, Šmahy a Slukovy

navždy, bylo by ovšem nejlíp.

Bohužel — neuchovává se potomstvu ani sláva hercova. Hle, co

napsal o tom mistr Neruda:

„Zvláštní je osud hercv. Zvláštní celé jeho postavení vi umlcm
jiným. Po jeho smrti nemluví k potomstvu žádná díla dláta a šttce,

on, nebyl-li za živa hned pln uznán, nemže doufat v lepší porozumní
potomstva, jeho neukájí žádný Clodiv epigram, že „Homér nedožil se

díku a obdivu, že se stal Homérem až po smrti své." Mám zde po

milUonkráte citovat frasi, že „potomstvo pro herce žádných více vnc
nemá?" Napsal-li Goethe v epilogu k Schillerovu „Zvonu" krásná slova:

„Denn was dem Mann das Leben nur halb ertheilt, soli ganz die Nach-

welt geben" —• herce se ta slova navzdor vší své kráse netýkají pranic,

herec nedoufá, že utrhne tu arovnou kvtinu, která „kvte teprv po

slunce západu" a zove se slávou pohrobní. Hluet musí sláva kolem nho
za živa a radost z ní musí pít z plné íše, dokud rtové ješt jsou s to,

aby se rozilením chvly. Živý applaus, kvtinné vnce musí mít a bou
potlesku zní mu jako nejvelebnjší symfonie a každá kvtina mu voní

jako vné jaro."

A na jiném míst Neruda praví

:

„Za živa musí býti herci postaven sloup a pokryt nápisem" !

^<?í^••*""^:S^fír>'»*^'**
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Ve velké dob.
Román od Serv. Hellera.

(Pokraování.)

IV

ezi tím, co Diana se svou spolenicí do msta se

vracela, houkala od jihu silná kanonáda, ze kteréž

ustrašené obyvatelstvo ihned vyrozumlo, že se ve

vzdálenosti njaké míle od Trutnova mezi rakouským

a pruským vojskem prudce bojuje. Picházející pak

jednotliví venkované hlásili, že se mezi Stíteží, Novým
Rokytníkem a Rubínovicemi ráno o 9. hodin bitva

strhla a že rakouské vojsko dosud vítzí. Avšak tou dobou stalo se na

bojišti tom již rozhodnutí: o 11. hodin dorazila na bojišt hlavní massa

pruské divise generála Hillera a rozvinula se ihned k útoku na Stítež

;

v tutéž pak chvíli obdržel generál Gablenz zprávu, že se pruské vojsko

objevilo také v Brusnici u Kyj a že jest tedy rakouské vojsko na

pravém boku zpola již zaskoeno. Zbaven takto nadje na oekávanou
a svrchovan nutnou pomoc a vida, že má také perušené spojení

s Josefovem a Benedekem a jeho velkou armádou, rozhodl se Gablenz

rychle, že boj zarazí a na západ, pes Staré Buky do Pilníková a odtud

k Labi ustoupí. Jiného ústupu, než na západ již nebylo. Brigády Wimpife-

nova, Kneblova a Mondlova obdržely píslušné rozkazy a jaly se dle

všech pravidel váleného umní provádti ústup, za neustálého boje

s postupujícím nepítelem.

Houkání dl vždy více se k Trutnovu bHžilo a zdšení v mst
rostlo. Ale z msta neutíkal již nikdo ; naopak pibíhali podšení lidé

z okolních vesnic a záhy odpoledne dostavilo se také prchající rakouské

vojsko. Nejprv pijela tryskem dlostelecká batterie brigády Griviiovy,

kteráž byla ráno od Wimpfifenovy brigády za svou vlastní odešla, ale

tuto na ureném míst již nezastala a proto, majíc o ztraceném boji už

vdomí, pes Trutnov a Volanov na Pilníkov ujíždla. O nco pozdji

pibíhali vojáci od rozbité brigády Griviiovy a vypravovah, jaký ža-

lostný osud tuto nešastnou brigádu stihl. Tato brigáda bjia, kdj^ž boj

u Stítže se rozpoutal, ješt na výšinách u Trutnova a Gablenzv rozkaz,

aby na Radí postoupila, došel jí teprv o 9I/2 hodin. Grivii ihned

odrazil a pibyl do Starého Rokytníku po 11. hodin, tedy zrovna ve

chvíli, když se byl Gablenz již pro všeobecný ústup rozhodl. Gablenz

rozhodnuv se pro ústup zaslal Griviiov brigád rozkaz, aby pes
Trutnov nazpt ustoupila a co možná nedíve k armádnímu sboru pi-

razila. Avšak posel s tímto rozkazem byl od Prus lapen a Grivii ne-

veda nic o Gablenzov ústupu na Pilníkov, jednal dle prvního, ranního

rozkazu, osamotil se tím a dostal se do naprosto zoufalého postavení
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uprosted nepátelských sbor a nebyl nikterak s to uniknouti záhub.

Po strašném, beznadjném boji byla jeho brigáda rozbita, rozutíkala

se rznými smry a byla z vtší ásti od Prus schytána. Z celé brigády

protlouklo se jenom asi 2000 muž pes Pilníkov do Nových Zámk.
Z úryvkových zpráv tchto a jiných Trutnovem prchajících voják

seznalo se v mst, že Gablenz po verejším vítzství velikou porážku

utrpl a že Prusové co nevidt zase budou v Trutnov. Oddíl rakouského

vojska, jenž v mst byl posádkou, odešel a hnedle na to objevili se

u samého msta Prusové. Až do pl šesté hodiny trvalo stíhání rakou-

ského, všemi cestami na Nové Zámky ustupujícího vojska a veer táboilo

zase na trutnovském námstí unavené, ale proto pece veselé vojsko.

Nyní byl v Trutnov hlavní stan gardového sboru pod velitelstvím

prince Augusta Virtemberského a pozd veer pijel sám korunní princ

pruský a ubytoval se v hostinci „u bílého kon".
Slena Diana musila svj pokoj hned po návratu Prus vyklidit,

ale mla aspo „zadostuinní", že jej vyklidila vítznému vojevdci- a

následníku trnu. Avšak slena Diana nebyla z lidí, jimž takovéto vci
lichotí a ona cítila se svrchovan nešastnou. Ubytována se svou spo-

lenicí v tsné komnat s vyhlídkou do pozadí msta a majíc na pamti
veerní výjev z Konigshanu po pechodu pedního voje Boninova sboru

pes hranici, neodvažovala se ani z domu.

Tím asem byl v hotelu veliký poplach : poboník korunního prince

naizoval v kuchyni, aby se jeho pánovi pipravila masitá veee. Avšak

paní hostinská, jejíž muž do zajetí byl odveden, nemla ani lot masa

v dom a nevdla také, kde by je nalezla — vše bylo za poslední dva

dni vyjedeno. Na to vysláno nkolik gardist a ti pinesli odkudsi vy-

datný kus, z nhož pak kucha korunního prince žádanou krmi pipravil.

Ráno dne 29. ervna poskytovalo trutnovské námstí obraz hodný

Verešagiuova šttce : spousta pšího vojska proudila semo tamo ; mezi

pším branným lidem stáli nebo klestili si pracn cestu jezdci na vysokých

klisnách a trela se zaazenými jícny z bojišt pivleená rakouská dla

;

])od loubím leželi nebo sedli vedle sebe ranní a zajatí dstojníci, a

zde i na velkém prostranství tlaili se utýraní Trutuované a zdšení, jako

bezhlaví venkované s teskn buícím hovzím dobytkem a beícím bravem,

jejž byli na rekvisiní rozkaz Prusv pivedli.

Mezitím, co pruské vojsko v mst a kolem nho jídlem a pitím

se sílilo, na odchod chystalo aneb z vní zase picliázelo, pikroeno
k pohbívání vojín, jejichž tla tam venku hust jjokrývala šavnat
zelená a kvetoucí bojišt. Pruští vojáci nebyli komandováni ku snášení

a pohbívání mrtvol, ale za to byl chycen a ke smutné práci té nuceo

bez ohledu každý, kdo od chvíle daného rozkazu na ulici se objevil a jinak

l»ro pruské vojsko zamstnán nebyl. Každý lapený muž dostal rý, lopatu

nebo koleko a vždy 20 nebo íU) jich hnáno s vojenským prvodem na

ustanovená iK)hebÍ8t. Zde pracovali tsn vedle sebe po celé hodiny

lidé nejrznjších vrstev a nejrznjšího zamstnáni. Zde kopali ezníci,

uitelové, uádeuuíci, tamo strkali koleka státní úadnici, kupetí i)omocuici,

úetní a úadní sluhové, onde nosili tla zabitých vojín domácí páni,

krejí, holii, dlnici z továren— jak kdo byl lapen a k emu komandován.

24*
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Pohbívání mrtvých a odvážení ranných trvalo celý den a nebylo

daleko ješt hotovo. Velká ás ranných nemohla být jinde umístna,

než pod loubím dom velkého námstí, kdež ubožáci obleeni a jenom

plášti pikryti na slám leželi.

K desáté hodin ztišilo se vojsko na ulicích i v domech a msto
pohížilo se v oblažující spánek. Ale pojednou, asi v 11 hodin rozve-
štilo se troubení a víení bubn, jakoby nepítel znovu hnal na Trutnov

útokem. Však nebyl to nepátelský útok: ve stedním pedmstí propukl

požár a celá stecha prvního velkého kídla Faltysovy prádelny byla

záhy v plamenech. Však nejenom stecha, také druhé a první poschodí

brzy hoelo, a v prostorách tchto pater bylo odpoledne uzaveno pes
2000 rakouských zajatc. V hoejších místnostech továrního kídla na-

lézala se spousta lnu, koudele a píze ; rakouští zajatci hovli si na tom

všem a nepochybn také kouili. Njaká, pak nedbale odhozená sirka

zpsobila požár a tento zase nesmírný poplach. Nebezpeí bylo veliké

a 'hrozila dsná katastrofa. Prusové obklíili rychle továrnu a zotvírali

nebo zvyráželi všechny dvée ; rakouští zajatci ítili se ven, skákali

s oken, spouštli se po provazích a slézah po hromosvodu a dešových

rourách. Pi tom jich asi padesát Prusm uteklo, ale nkolik jich také

v nejhoejších prostorách v hoícím lnu zahynulo.

Slena Diana požárním poplachem ze snu vyburcována postžovala

si trpce svojí spolenici:

„Drahá signoro, mla jste skoro pravdu, zrazujíc mne, abych se

nevydávala v šanc váleným svízelm. Ten dsný nepokoj a to neocha-

bující rozilení umoily by moje nervy ... Je pravda : vidíme mnoho
zajímavého a pamtihodného, ale dojmy toho všeho jsou píliš silné a

pohodlí bude, jak pozoruju, vždy mén."
„Ach vzácná sleno," odvtila spolenice, „je to všechno hrozné,

co tu vidíme. Vera jásot, dnes bdování ... A pomalu nebude co jíst.

Kdybychom se nebyly moude zásobily salámy, šunkou, sýrem, ajem
a rumem, trply bychom už nyní nouzi ... A spát není možná . . . Poade
to troubení, hulákání a stílení . . . Ale nejhorší už je, že se musíme

stále dívat na ten zkrvácený lid, na ty ranné ... To je bída, to je

bída! . . . Sleinko: ujeme odsud, nkam hodn daleko!"

„Máte pravdu, zde .v Trutnov už asi hezky nebude," pisvdila
Diana. „Slyšela jsem dole vypravovat pány z radnice, že zde budou mít

už po celou vojnu nemocnice a transporty vojska. To není nic pro nás.

Musíme se hledt dostat do Prahy. Ale jsou-li jenom njaké cesty volny? . .

.

Musíme vyzvdt, které železnice ješt jezdí . . . Chvála Bohu, již se

na ulicích ztišilo. Tak spme, matiko, spme!"

Ráno následujícího dne stála Diana se svojí spolenicí na námstí,

jež se bylo na chvilku vyprázdnilo a zadívala se do krásného panoramatu

pohraniních hor s majestátní Snžkou. Avšak nebylo jí na dlouho do-

páno kochati se klidn tím rozkošným obrazem, nebo již zase hímala

od pedmstí hudba a za krátko objevila se na námstí nová pruská

pchota. Byl to oddíl Boninova armádního sboru, kterýž se od Libová

na bojišt vracel. Diana poznala ihned, že jest to pední voj, jenž byl
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dne 26. veer u Konigshanu eskou hranici pekroil a druhého dne

veer nazpt utíkal.

„Zdali pak uvidím zase setníka Nordmanna?" pravila si bezdky
slena a zpozorovala, že se jí zmocnilo jakési rozilení. Avšak nedbala

toho a vidouc, že se vojsko na námstí zastavuje, aby si odpoinulo,

chopila se ruky svojí spolenice a vlekla tuto skoro násilím od loubí

mezi vojsko. Jakoby nkoho hledala, procházela takto adami a okolo

skupin voják, jichž vtšina navzdor vší únav s nemalým úastenstvím

se za ní ohlížela. Konen, u samé kašny naproti radnici spatila Nord-

manna, sedícího vysoko na koni a popíjejícího z bílého kamenného džbánku.

Nordmann spativ slenu pozdravil dvorn a podávaje jí ruku oslovil

ji už jako starého známého

:

„Jaká to šastná náhoda, sleno! Po tetí se už setkáváme."

„Žádná náhoda, pane setníku," odmlouvala Diana. „Te jsem vás

hledala !

"

„Je-li možná?" podivil se setník. „To píliš veliká est pro mne...

Ale náhoda zstává pece jen náhodou; totiž že. jdeme opt pes Trutnov

a že jste vy práv tu. Toto tetí shledání považuju už zcela urit a

rozhodné za dobré znamení, aspo pro sebe. Nemáte nic proti tomu?"

„Peju vám i sob, aby se vám vaše pání splnilo, to jest jenom
potud, abyste válku šastn, bez pohromy a úrazu prodlal a pak jakožto

osvdený a uznaný hrdina dom se navrátil. Ale vítzství vám nepeju!"

„Rozumím, krásná sleno, rozumím," na to zase Nordmann; „ne-

napadá mi také, abyste snad našim zbraním žehnala. Za vaše laskavé

pání co nejsrdenji dkuju. Však já, drahá sleno, mám také pání,

velmi vroucí pání pro vás : abyste v tchto válených vavách neutrpla

úrazu. Smím-li vám, sleno, upímn radit: vyhnte se Všemu vojsku,

a vzdalte se zejména z bojišt ! Co jste dosud vidla, staí vám zajisté,

abyste mla o válce pontí — uchylte se te nkam do zátiší a za-

chovejte se!"

„Dosud nebylo mi zle, pane setníku," odpovdla Diana, „avšak

nahlížím už, že není píjemno, zdržovati se tak zrovna u samého bojišt.

Ráda bych se už vrátila do Prahy; nevíte, jsou-li ješt cesty volny?"

Nordmann odpovdl s úsmvem

:

„Do Prahy se, sleno, tak hned nedostanete! Vera vtrhlo naše

vojsko po vyhrané bitv do Jiína a celé severovýchodní Cechy jsou už

váleným táborem. Kde byste klidu a bezpeí nalezla, nedovedu vám
íci. Nejlépe byste uinila, kdybyste se uchýlila k nám do Pruska. V Libov
mžete žíti zcela klidn a vesele, ješt klidnji ve Waldenburgu nebo

Cluirlotteubrunnu — není tam nikam odsud daleko a budete úplné v zátiší.

Zasteskue-li se vám po hlunjším život, zajete si do Kladska nebo

Reichenbachu. V echách, aspo na této stran a dále na jih ani klidu

ani bezpeí nenajdete a na západ se tak hned nedostanete."

„Ne, ne, pane setníku," odmlouvala Diana, „z Cech uevyjdu! Však

já se njak, tebas dlouhými oklikami doberu ku Praze nebo k Plzni.

Do hlavního našeho msta pece nepjdete?"

„Lituju, sleno krásná, že nemohu íci: nikoli!" odvtil Nordmann.
„Zvítzíme-li, jakož doufám, ješt v jedné nebo ve dvou bitvách, podí-
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váme se na Prahu zcela jist. Avšak — bohužel — už dávají znamení

k odchodu. Bute tedy zdráva, sleno! A na shledanou v Praze!"

„Na shledanou, ale jinde!" zvolala Diana a podavši odjíždjícímu

setníku pravici vystoupila na hoejší stupe u kašny, aby odcházejícímu

vojsku se vyhnula. Nordmann se dvakráte ješt ohledl a optné šavlí

pozdravil.

Slen Dian bylo, jakoby jí pítel odjíždl, jaksi smutno a teskno,

ba zdálo se jí, že se i slzy jí tlaí do oí. A bylo tomu skuten tak.

„Podivné!" pravila si polohlasn Diana, ano vojsko plným proudem
z msta na jih se valilo. „Vidím nepítele a jeho ádní a pece — pece
je mi toho setníka líto! ..."

Po obd zaala se slena ohlížeti po njakém koáe nebo vbec
povozu, kterýž by na delší jízdu najati se dal, ale marn. Tém všechny

povozy byly pry, bu s uprchlíky, kteí ješt ped píchodem Prus
msto opustili, aneb na pípežní služb u rakouské i pruské armády.

Jenom nkolika, pro úadní službu urených pár koní ušetily vojenské

rekvisice, a ty se ovšem- ani nepronajímaly ani nepropjovaly. Nezbylo

tedy nic, než zstati v mst, kteréž se ostatn k veeru valn ztišilo.

Následujícího dne ráno (1. ervence) dostalo msto stálou posádku, již

obstarával 7. prapor slezské zemské obrany; mužstvo tohoto praporu

bylo v letech již pokroilé, usedlé, dobromyslné a celkem skromné

;

dstojnictvo jeho sestávalo ze vzdlaných, uhlazených pán, jež válka

z vážného obanského zamstnání vyrvala, ze soudních úadník, pro-

fessor, advokát, statká atd. a takž nastaly mezi obanstvem a ne-

pátelskou posádkou záhy styky velmi vlídné, ba pátelské. Nebylo žádnou

vzácností, vidti v prjezdech dom vysvleené pruské vousáe, chovající

dti nebo pomáhající chut v rozliných domácích pracech, a pi obdech
a veeích sedali slezští „lantvei" bez uniforem v kruhu rodiny a po-

ínali si jako vlídní, vdní hosté.

Msto zaínalo si oddychovat a nebýti krutých rekvisic, bylo by

mohlo považovati válené svízele za pekonané. Avšak veliké tyto poža-

davky pruské intendance tížily ponejvíce jenom nové mstské zastupitelstvo,

jež dne 1. ervence na dobu války zvoleno bylo a nebyly od obyvatelstva

cítny. Jaké požadavky polní intendantura pruská inila, vidno na p.
z tohoto rozkazu:

„Mstu Trutnovu ukládá se, aby do dvou dní pro vojsko gardového

sboru do jeho skladišt dodalo: 2500 kvart koalky, 10.000 pecn
chleba, 1000 cent soli a 120.000 cent ovsa, jinak musilo by pi-
kroeno býti k vojenské exekuci." — Že takovýmto obrovským rekvisicím

vyhovti lze nebylo, rozumí se samo sebou a zástupcové msta musili

všechny síly napínat, aby pruskou intendanci a místní velitelství o ne-

možnosti takovýchto dodávek pesvdili.
Avšak, jak praveno, obecný lid tchto potíží prozatím necítil a ježto

byly po odchodu adového vojska a reserv všechny násilnosti pestaly,

vracel se do rodin klid, ba zavládalo jakési uspokojení, že válená boue
již se penesla. Tato ítila se dále na jih a západ.

Slena Diana mla zase „panský pokoj" s pímou vyhlídkou na

Snžku a ježto od píchodu „starších pán" v modré uniform dámy
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volné vycházeti a promenovati mohly, uplynulo jí rychle nkolik dní toho

do jisté míry dobrodružného zajetí. Diana byla zase spokojena a smi-

ovala se pomalu s myšlenkou, že bude musit dlouhou dobu v pohraniném
území ztráviti

;
proto pekvapila ji svrchovan zvs, došlá dne 4. er-

vence, že byla rakouská armáda v bitv z minulého dne rozbita a že

dle mínní vojenských autorit vlastní válku považovati lze za ukonenu.

„Teprve sedm dní uplynulo od pechodu pruských vojsk pes hranici

a již by bylo rozhodnuto?!" podivila se slena. „Já myslela, že jsme

teprv ješt na poátku, a již byl by konec? Ne, ne, to nemže býti

To jen se ti Prusové tak chvástají."

Avšak pruské asopisy, jež hojn do msta docházely — rakouský

nebyl tam ani jediný — potvrzovaly zvsti o dokonalém vítzství pruských

zbraní a hlásaly jásav, že za krátko zavlaje pruský prapor s cimbuí
ki'álovského hradu v Praze a že pruské válené kolonny postupu svého

nezastaví, dokud král Vilém nevejde do císaského hradu ve Vídni.

j«wíVšechny pochybnosti se rozprchly, ale proto pece nechtl nikdo

z obanstva považovati válku za rozhodnutou a ukonenou. Ani slena

Diana, jejíž trutnovské zajetí ješt nkolik duí potrvalo.

(Pokraování.)

Kle.

Píse z cesty po Krkonoších.

Tam na horských hlavách

v chudých ífutých trávách

po vtru a mlze

plazí se tam kle,

plazí se a svijí,

nemž' vzpímit šiji,

vítr do ní bije

ostrý jako me.

Kle na srázi holé,

pod horami dole

vo jho práce spažen
samý eský lid

;

utrmácen, nmý
skláni šij až k zemi,

mozol tvrdý v dlani,

v líci bídou zryt.
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V porob a strachu

plazí se jen v prachu,

žije a nežije,

v tžkých okovech;

ekli mu: Nám sluší

tlo dát i duši,

vše co máš je naše,

e i krev i dech!

A on mlí, mlí

!

Hle, jak zraky vlí

v továrnách ad oken

do krvavá vzplál.

Ach, ty klei stmlá,

ty jsi nevdla,
pro tak dlouho smutn
nad tebou jsem stál!

Ant. Kláštersky.

Zimní krajina.

Šedivá mlha kouí u lesa,

nizounko visí kalná nebesa,

div jejich klenba na zem neklesá . . .

Dole vše bílo v celém okolí,

z obzoru adem pouze topoly

vztyují erné zidlé chocholy.

Pod nimi cesta mizí v závji —
však není tknuta ani šlépjí

a zvonky saní nad ní neznjí . . .

Zapadla kolej, ztracen mostu sled,

sníh, všade sníh jen spatíš na dohled,

a zem pod ním utuhla jak led.

Mrtvo a prázdno, až to zaleká —
neslyšet hlásku z blízka, z daleka,

nevidt ptáka ani lovka . . .
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Jenom když mlha nebe odkryje —
do plán šikmo úsvit rozlije

vybledlé slunce jako hostie . . .

A v této skoupé chvilce radosti

po snhu všade tpyt se rozhostí,

až bolí oi od té blosti

!

Tu náhle kraj má divnou okrasu,

tu širá závj, plna úžasu,

svítí se v slunci jako z atlasu

!

Však pouze mžik — neb mlha zastírá

poznovu nebe, lampu zavírá —
a dole v snhu záe umírá.

Pak šerý veer, bez luny a hvzd
smutn se dívá do zapadlých cest —
jen zem se blá — nebe temno jest.

Alojs Skampa.
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Rukopisná sbírka eských písní svtských

z r. 1631.

Podává Dr. Genk Zíbrt.

svtských písních staroeských zachovalo se pomrn
málo zpráv*) a proto každý nový objev bude jist

vítaným píspvkem pro poznání, jakými písnmi se

kdy bavili naši pedkové. Není poteba široce dokazovati,

že se v písních tchto obráží jasn vzdlanostní duch

doby, kdy vznikly. Pouným píkladem toho je ruko-

pisná sbírka svtských písní eských z r. 1631, chovaná

v bibliothece Musea království eského v Praze. Zasluhuje pozornosti

tch, kdož si všímají eských písní v minulosti, a zasluhuje vbec po-

všimnutí v kruzích našich literárních historik.

Zaruený letopoet 1631 již pedem napovídá, jakého rázu tyto

písn jsou. Je známo, že od zaátku vku XVII, Francie bu pímo
nebo nepímo ídila smr a postup kulturního rozvoje evropského. Vkus

francouzský všude pronikal, všude nabýval obliby a pednosti, „Ala mode"
stalo se heslem všude po Evrop, naped ve vrstvách vyšších, a odtud

šíilo se lákavé heslo „á la mode" do života spoleenského vbec se

všemi podivnostmi a výstednostmi. Opanovalo kroje, zpsoby pi jídle

a pití, zdvoilstky pi zábavách, všechen zpsob života i nakazilo e
slovy a úslovími, zkomolenými z frasí vlaských a z francouzské kon-

versace, jimiž byly posavadní domácí zdvoilosti nahrazovány, nkdy dosti

nejapn a pitvorn. Toto „alamodování" (jak se úhrnem nazývalo napo-

dobení mravu francouzského) zdomácnlo také u nás již v první polovici

vku XVII, Našim starosvtským a rozšafným mravokárcm se to nelíbilo.

Tropí si jen žertíky z mladšího pokolení, oddaného mód, z „alamodských

kasafírk", jak jim tenkráte íkali. Jako jinde, tak také u nás vloudilo

se alamodování též do literatury, zejména do tehdejších skladeb básnických

obsahu milostného. Upozornil jsem na charakteristickou skladbu tohoto

druhu z prostedka vku XVII. , kdež smutný kavalír Lipiron zkormoucen
hoekuje „de amore aneb o lásce per potentias et passiones animae suae",

jsa obligirovaný s reverencí a paciencí k služb zbožované pann a maje

k ní sperancí, že se u ní doká kontentu a pozbude melankolije atd,**)

Za vlivu francouzského alamodování byly také složeny od neznámého

skladatele svtské písn, zapsané v musejním rukopise.

Rukopis tento obsahuje 22 lístk 8^. Na prvním list teme:
„Letha 1631 21 máje tyto písniky svdské sou sepsány ode

*) Viz o tom 8 uvedenou píslušnou literaturou u Dra. O, Hostinskéhoo,

36 nápv svtských písni eského lidu z XVI. století, v Praze, nakl. F. Si-

máka, 1892,
"**) Viz mou knihu Jak se kdy v echách tancovalo, v Praze, 1895,

str. 255—256. Srv. J. Jireek, Osvta, 1881, I. 27, 122.
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mne uíže podepsaného a to urozené pann Ann Vitanovské
z Vlkovic a naNihošovicích. Deo volente fortuna nihil. WDZ".
Podle pípisku tohoto se probíráme, zdá se, milostným dárkem, v nmž
„alamodský" vzdychálek sebral oblíbené popvky tehdejší a vnoval
zbožované pann. Vedle tchto písniek pibral také písn jiné, rázu

lidového. Z refrainu a nadpis vyrozumíváme, že písn tyto skuten
byly zpívány, že tedy máme ped sebou zpvník, jehož se asto užívalo

za zpvu oblíbených tenkráte písní. Odkud a jak se tento zpvník dostal

do musejní bibliotheky, nepodailo se mi zjistiti.

Všímám si nejdíve první písniky, kde zamilovaný kavalero takto

si postyskuje

:

Prosím, madamo, povz mi,

jakou to píinou schází,

že velké melankoliji

žádáš, žádáš
dokonati své dni.'

Velké melankolije,

které srdce opanuje,

žádná radost pi mn nemá,
aniž já, aniž já
vím, kde jest radost má.

Kdež se tak spšn podla
a tak rychle zaletla,

a to beze vší mé viny,

musím, musím
býti v tom trápený.

Ale však dkuji z toho,

že mn sperancí tak mnoho
svila, já se tším tomu,

že dosáhnu, že do-sáhnu

asem toho kontentu.

Kteréhož tak mnoho žádám,
o Bože, pomoziž mi sám
a ra dáti z své milosti,

tak mnoho, tak mnoho
toho stálého štstí.

Jenž by mn kontentýrovalo,
z mé melankolie pomáhalo,
neb nevím, by víc neštstí
mohlo, mohlo
kderou dámu trápiti.

Ale však sem in dubio,

že opt nco vkráí v to,

jestH bude dál meškati,
pohledniž, pohledniž,

jak se svt hrub mní.

Fortuno, již volám k tob,
prosím na zakázání tvé,

chtj ž mému srdci spomoci,
nechtj, nechtj
mne déle trápiti.

Podobného milostného rázu je píse druhá, která „má svou notu",

Zase milostné vzdychání, propletené alamodskými frasemi

:

To neštsn peukrutné
jak trápí srdce mé
pevelikou melankoliji,

ach mordio, ve mladosti
musím mnoho znáti

jeho nestálosti.

Však naposledy pak
máš mne jako per špás,

asto co koulí zmítaje,

mnoho tch pívtivostí
užiji v žalosti,

to mám za svou paciencí.

Ach nechci žádat víc

od tebe, milosti,

mnoho'8 mi dost slibovala,

sperancí prezentýrujíe,

troštovala,

ani'8 mi licencí dala.

Zase pak rokompanc
dala mi takovou,
fortuno, malý dátko,
byvši má mysl svobodná,
již zavázaná,
jednomu v moci zilstává.

Myslím v paciencí

dokonati své dni,

a bych mohla okusiti

fortuny, její kortczi,

všelijakou radost,

myslíc na její nestálost.
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Také píse další „má svou notu". Rozumí se, že opt jest obsahu

milostného, upraveného v ten rozum:

Milostí se hrub trápím,

stni, pomoci nevidím;
[: jestli se jí nedoekam, :]

[: nic jistsího nad smrt nemám.

Slyš prozby mé, kulýrnj mne,
pravdu pravím já ochotn,
dámu svou býti uznávám,
souc hrub v ni zamilován.

V libém snu nemám pokoje,
vždycky ji vidím tu stoje;

se mnou kráí ve dne, v noci,

rovn jako stín loví.

Veckny iny, její mravy,
sou bez všeliké opravy;
pravím to na svou víru, est,
blaze, komu souzena jest.

Když oima na ni patím,
nic nevím, kam se obracím;
když na mn hledt pestane,
všecken zármutek nastane.

Žádné vcí potšení
nemám krom jí samé sloužení,

každého dne v celém roce

líbat její bílé ruce.

Já jí upímný zstávám,
srdce své s ústy srovnávám;
nikda veselejší nejsem,
nežli kdy u své dámy sem.

Venuš, prosím t posledn,
zapal jí srdce jako mn;
nelituj jí, dej jí stálost

a mn pravou trplivost.

Píse další „v nov složená" touží trpce na fortunu, jaké žalosti

psobí zarmoucené pann. Fortuna slibuje, že ji chce obdaiti štstím,

aby srdce její nepoznalo „nižádné melankolie více". Píse pátá je skladba

allegorická, „pkná písnika", v níž se honosí zamilovaný, že pemohl
„závisti, návod a zlý domnní", maje za „šusfraj" zbroj vytrvalost,

konstancí. V písni další, „též pkné", žebroní mládec:

Ach mé koátko, zlaté holátko,

prosím, rozpomete se na mne,
nebo mé srdce, ranné prudce,
pro vašnosti uvadne,
ume v žalosti, jestli lékaství
od vašnosti nedostane.

Ratež pijeti, nebo dnem nocí

na vašnosti spomínám,
líbeznou krásu každého asu
sob mile rozjímám,
ei vašnosti s mnohou žalosti

k srdci svému pedkládám.

Já doufám v Boha, ze žalost mnohá
ode mne pre odstoupí,

potší panna, šlechetná dáma,
když jen ke mn pistoupí,

své ruky bílé podá mi mile,

žádný mn nezarmouti.

Poje, pachole, k vraný kolem
a vesele poskoí,
mé dám k vli v zeleném poli

a se s erstva obrací;

koníek skáe, mé srdce pláe,
že mne pi ni jiný soí.

Ješt, mj vraný, pro zdraví dámy
ui skek nebo dva,

hle, jak okýnkem zeleným vínkem
na t mile vyhlídá,

zjednej mi lásku, když napomlázsku
pijedu, a ruku dá.

Na lidi nedbám, když to dobe znám,
že mi peje upímn,
mám tu nadji, na sliby její

že se rozpomene,
tak mé srdeko skrze je všecko,
když dá ei píjemné.

Prosím vašnosti se vší snažností,

rate mne svého znáti

;

já do mé smrti vrný vašnosti

služebník chci zstati,

a tak odmnnost za mou upímnost
milost mohu poznati.

Víc upímnosti, nežli bohatství,

mé srdce pi mn znejte.

Pán Bh jest zboží, on sám rozmnoží,
koho chce zbohatiti;

má mnoho statku, bez nedostatku
mže nás obživiti.
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Ej již musím pry, dosti nerad sic,

smutný v hoi pojedu;
dej sem, pachole, k mj, pistole,

a se ješt projedu,

mile poskoím, než se rozlouím,
ach žalostivá chvíle.

Dopus smrt, Bože, hrob, smutné lože,

bych byl pohben svou dámou,
raci umíti, chci v hrob býti,

než se rozlouit svou dámou,
ach máry strojte, nás pochovejte,

než nešpory nastanou.

Bezvýznamná je pak píse milostná, nadepsaná „Žalm 121 sv. Da-
vida" o tyech slokách, kde mládenec porouí pannu Pánu Bohu a sebe

sama jejímu srdéku. Sedmá píse líí žalostné louení vojína, odjíždjícího

od svých pátel. Rozmarná píse následující pedvádí mladou ženu, která

by se ráda zbavila muže starocha a veselila se radji se švarným kavalero

:

Veselá býti nemohu
nikdy žádnou chvíli,

jest toho hodná píina,
pro mé srdce kvílí;

neb ten starý muž nevrlý
má mn po své vli.
Bože, ra proho smrt poslat,

a mám s mladejm zvli.

Ach, ach veselého srdce,

švarný kavalero,

slyšíc od svého srdce

cosi veselého,

kýž jest možná, bych tam s váma
nyní veselila,

nebo bych tam ráda s váma,
ráda diškulirovala.

Ponechej tež ho nyní,

neb leží strápený,

upadne brzy z domu ven,

kdo jest sám nevinný,
již umírá, kšaft udlá,
a já se raduji,

zej tra jej pochovají,

žákm ofru dají.

Amen zpívajíc vesele,

dejte na buben hráti,

již mj muž v hrob leží,

nechci já na víc dbáti,

již vesele poskakujíc
chci se s vámi bráti,

s ochotností kdekoli

s vámi marširovati.

Zajímavá je další písnika se zaátkem opakovaným

:

Klus, klus, klus, klus, zaklusej,

má nejmilejší, spumínej;
když ty mi švarn zaklusáš,

skek nebo dva udláš,
tuf mi švarnou dámu zednáš.

Klus, klus, klus, klus, po druhý,
mj milý koníku vraný,

když ty mi švarn zaklusáš atd.

Klus, klus, klusej potetí,

má o tom každej vdti,
že já vás vrn miluji

a všeho dobrého peji.

Klus, klus, klusej po tvrtý,
a se podkovky pitvrdí,

by ta láska mezi námi
trvala až do skonání.

Klus, klus, klusej po pátý,

nebude nám lát pani máti

;

vsak ona vo tom dobe ví,

že já ji vrn miluji.

Klus, klus, klusej po šístý,

jist bude naše štstí,

nebo fortuna mn tší,

tím vašnost, má nejmilejší.

Klus, klusej po sedmý,
ach mj milej s kon sejdi,

íi já vás mile obejmu
a svj vínek s hlavy sejmu.

S tím tu písniku zavírám,

panenkám ji odevzdávám,
a by mn památku mli
a mládencm dobrého páli. Amen.

Další píse, rozvleklá po dvaceti slokách, je ze všech v této sbírce

nejdkladnji peslazena sladkohokými výlevy zamilovaného srdce. Mlá-

denec posílá tuto písniku dám, jež jest píinou žalosti, a prosí, aby

nosila po nm, až ho v hrob pochovají, smutek barvy fialové ; „ta
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barva znamená tu milost tajn ukrytou, ta se mnou v hrob jít má."

Téhož rázu je další žaloba na zaslepeného amora, jenž nepatí na vk
mladý, raní to jen, co se mu líbí. Písnika zakonena rením alamodským:

Jestli mne smrt v tom trápení

vezme, co ekne mé potšení?
Nic jiného než že amor
místo kontentu dal mi hrob.

„Píse soldatská v nov složená" líí, jak Kupido pachole prudkou

stelou prostelil srdce soldátovo. Ranný žaloval u boha Marse, zdali

jej postelil Kupido sám o své újm nebo snad z poruení jedné bohyn,
zbožované dámy, které slibuje vrnost a upímnost do smrti. Následuje

pak „Žaltá v krátkosti sebraný", složený snad schváln od dárce tohoto

zpvníku pann Ann Vitanovské nebo zúmysln vyvolený na závr sešitku

tohoto. Prozrazuje to obsah písniky, jež pekypuje vroucí milostí.

Ach klenote mj zde v svt, Letní záe — vašnosti tváe,
potšení života mého, oí mých smutných k osvíceni,

vašnosti živé jest srdce mé, v ten as, když jsem vašnosti zbaven,

ratež litovat mne ztrápeného. všecka má kratochvil pomíjí.

Ponvadž rate bejt ustanovena jako kvítí asu noního
za vrchnost mou zde na svt, souce slunce zbavený
prosím ratež mít poruené svou okrasu, ozdobu skládá,

k lásce mé upímné srdce. které sic užívá ve dni.

Vašnosti osoba jest radost má, Ach nemožné chvíle každé
nadje ta zbaví mne žalosti, s vašnosti mn pítomnu býti,

pešastný den a chvíle ta, však srdce a myšlení mé
když jsem pišel s vašnosti v známosti; pi vašnosti má vždy býti.

zas nešastný, ach penešastný. Tak se s vašnosti smutný žehnám
ach, ach, ach, nejnešastnjší, nyní na as zbavený,

když to musím býti zbavený upímný jsem a vždy zstávám,
postavy nejspanilejší. nikdy nepromnitedlný.

Odpov k milostným písnikám roztouženého mládence spatujeme

v pípisku za „žaltáem" uvedeným, psaném od jiné ruky. Dobe-li

usuzujeme, je to psáno od panny Anny Vitanovské, které byl zpvník

vnován. Po všech zamilovaných písních odtušila si s dvrou v Boha:

Já miluji, Pána Boha prosím,

který je mj nejmilejší, toho dostati musím.
Všemu konec krom závisti,

' lidská nepíze — mý štstí

!

K sešitku, vnovanému pann Ann Vitanovské, pilepen je jiný

sešitek, kdež týž opisovatel zaznamenal píse „o králi denemarským"

a ti jiné písn. Dále tu pipojeny ješt tyi lístky s pozdjším opisem

téže písn „o králi denemarským", rozmnožené o nkolik slok a pak

s bezvýznamnou písní milostnou, sentimentální a na konec s pípiskem

pozdním napodobujícím písmo i ráz skladby písuí staroeských.

„Píse o králi denemarským" (Kristiánovi) zasluhuje povšimnutí.

Opvány tu jeho válené osudy skladbou dosti zdailou a zajímavou.

Ponvadž nebyla posud, pokud vím, otištna, neváhám jí tu dáti také

místo jakožto pozoruhodné písni historické.
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Kristián král denemarský
naíkal na své neštstí,

všemu svtu vypravuje,

svou píhodu oznamuje.

Kderak své vojsko potratil,

u Lutera zámku ztratil,

i též Defura jenerala,

na nmž bitva záležela.

O ty Defure, Defure,

uinirs mi velké hoe

;

mn si soldáty zmordoval,

žádného's z nich nelitoval.

O vy kníže slavný Sas,
poslouchej tež mého hlasu,

pestatež více mordovati,

a ratež se slitovati. •

Pan Cerbon a z Koloredu
co skála stáli tu stedu,
v tom poli po levé stran
pipravili na mne své zbran.

Moji rejthai vsadili,

však se zas zpt obrátili

;

neb jest jim zavonl váš prach,

pišel na n tu chvíli strach.

Munsur Tilly, munsur Tilly,

uiniTs mi smutnou chvíli

;

neb si ke mn s kusu stílel,

ach což jsi mne dobe vidl.

Sehnal jsi mne s pole brzy,

ach což mn to posavad mrzí

;

neb sem musel utíkati,

a k Brunšveigu pospíchati.

O Brunšvejdští milí páni,

rychle otevete brány,

a já se mohu ukrýti,

než mne Munsur Tilly chytí.

Vru my, králi, nesmíme,
neb se císae bojíme,

pišli bychme my v neštstí,
pro tvé veliké neesti (v. neštstí).

Na jinou cestu mysliti,

k Wolfnpytlu pospíšiti,

k Majdcburku uui nadje,
protož k nmu jedu smle.
(V. . . . k Wolfumpitu pospíšiti.

Pospš a utíkej králi,

by t císaští nejali.

Slabé msto Fomšimpitel,
slab bych já v nm osodl,
k Maffdemburku má nadje —
protož k nmu jedu smle).

O knížata magdeburská,
pišla na mne žalost tšká;
pro Boha udlte rady,

a mohu utíkat tady.

Kterak bychme my inili,

v tebe sme doufání mli,
odnes dosti stíbra, zlata,

špatná jest tebe památka.

Byla v hojnosti dávána
a naše pe jest zadraná.

Ach smutný což mám initi,

musím k Premu pospíšiti.

Och ty slavné msto Premo,
k tob já jedu uprimo.

Strojte šíy, strojte spíše (spíže?),

a mohu utíkat spíše.

Než sou šífy pistrojili,

hned Charváti pispíšili

;

a je se král dosti bránil,

jeden ho mušketýr ranil.

A to skrze pravou ruku
udeil jej mírn kulkou;
tu se králi srdce leklo,

jeho smutné líko sbledlo.

A jeho vojsko do moe,
nastalo mu velké hoe.
Žalostiv se stopili,

poslední truk uinili.

A když jel do Denemarku,
pospíchal jako k jarmarku,

a když to v mstu zvdli,
pokorn sou se jeho ptali:

Ajta milostivý králi,

eho sme smutní dokali.
Kde jsou soldáti zstali,

které sme my zverbovali?

Vaši a moji soldáti leží

po poli co špalezí

;

není, kdo by jich litoval,

tla jejich pochoval.

Za veliké Štyi míle

ležejí jako špalkové,
zbití již odpoívají,
neb jsou dosti pracovali.

Ach náš milostivý králi,

eho jsme smutní dokali.
Musíme do pole jeti

a pro;infy ttpatiíi.
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A to císaským vojákm,
tm udatným, slavným rekm;
neb sou již v svt vznešení (?)

všudy tém po vší zemi.

Ostatní písn nejsou zvlášt dležité. Podobají se již otištným,

vypravujíce o lásce šastné i nešastné veršíky dosti kostrbatými a opt
promíšenými alamodským horováním. Jimi se podrobn obírati nebudeme.
Vyslechnme jen ješt na konec vn utrápeného alamodského vzdychala,

jak nám naposledy zahoekuje

:

Ach já nešastný kavalír

což mám poínati,
však velké melankoliji
již nelze trvati.

Ach ty sperancí jediná,

co's mne nyní oklamala,
v žalosti zanechala!

O ty štstí nestálé,

kde jsi se podlo,
však's mn od narození
hned defendýrovalo.
Nyní mne molestýruješ,

kontentýrovati nechceš.

Pro mn nelituješ?

V tak stálé lamentací
snáším pacieneí

;

štstí mn kasíruje,

ach jak jest tyranský,
sperancí žádné dát nechce,
radosti zbavilo srdce,

ach to povereto ! . . .

A tak lamentiruji

na své narození,

žádné mn radosti

pro malkontent není

;

ach fortuno již svou zlostí

iníš konec mé radosti,

pošli smrt v rychlosti!

Vzpomínky.

Trochu lásky, upomínky
mrzuté pak pijdou vždycky,

jak po žhavých, krásných ržích

na kei pak rudý šípek.

Šípek — fádní omáka to,

fádní, jak ty upomínky.

A já pi ní myslím vždycky

znovu na rže a lásku . . .

Aug. Eug. Mužik.

«^
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Z krajináské mapy.

Kosa.

Na luin kvtné
kosa trávu see

;

jak mu kosa létne,

kvtm hlavy setne

:

což mu krev z ní tee?

Kmitá kosa, kmitá,

každým sekem znova

zrudlá, bleskovitá,

jako krví zlitá

z díla katanova.

A kam vjede, všude

v tráv, jak ji skosí,

jedna rána zbude,

všudy kapky rudé

jako krev ji rosí.

Nejen kapky chvlé

:

proud se rud valí,

širé moe celé

žhav zkrvavlé

luhy topí, halí.

Až to zraky siní,

nachem plá to v luhu,

krví se to vlní,

dolinku to plní

k erných les kruhu.

Zdali tal v tu chvíli

hloubji snad man
kosa v divé píli?

Proal zem žíly,

do srdce ji ran?

Kdo je on, ten litý

kosa mezi lesy?

Šerý, duchovitý,

kolem krví zlitý

jeho zjev m dsí.

26*
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:

Pro tak drav kosí,

kvty luhu drtí,

že ho neuprosí

ani pláem rosy?

Je to kosa Smrti?

Náhle západ šedne,

vše je promnno

:

záe krve bledne,

kosa kosu zvedne

lesklou na rameno.

Jde — a v šero siné

s písní vzdaluje se;

na luin stinné

s trávy rosa plyne,

tpytí se a tese.

Tu již jasno je mi

:

není div ten prvý

!

Dív již kosa nmý
kosil v eské zemi,

až ji zalil krví.

Kosil, jak když bleskem

vzteklá boue mává,

když nám sledním leskem

na tom nebi eském
zapadala sláva!

Kosil, až se stmlo,

noc až zahalila

zem jak mrtvé tlo

;

vše pak oslzelo —
a nám píse zbyla.

V panském parku.

Ctný pedek obezdil kus žírné role,

tam založil svj park, tu pýchu svou;

ten potomci dnes ješt divem zvou.

Co dnes je nahoe, dív bylo dole

;

kde vršek byl, jenž na pírody zádech

se hrbem zdál, ten srovnal jemný vkus,

však na rovin vtipný genius

chtl skály mít, kde v skoných vodopádech
jak po klávesech spinetu jim šustí
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proud umlý, koncertující host,

když v nádržce je vody práv dost

a v nedli se na pt minut spustí.

Jak naslouchají romanci té šumné
kol stromy ! Jako znalci kývají,

druh druhu kritiku svou šuškají

a znova umlkají v ticho dumné.

Ty vážné hlavy strom ! Pistíhány
tu v sloup, tam v kouli, onde v pagodu,

svým tvarem pekonaly pírodu
a jeví se mi ctihodnými pány,

jimž parukami vtík nenadálý

když proletí, jich ševel tlumený

se zdá, že skládá obsah uený
vnadách bohy v staré madrigály.

1 slouchá pahýl sloupu, jenžto skrývá

v mech zlaté datum — nmý památník,

a kamenný též hrozný granátník

až od vrat parku ztrnule se dívá,

jak byl by dojmem zkamenl te práv

;

šum kaskád vykouzlil mu vzpomínky

tch dn, kdy jeho žluté holínky

a rudé výložky se skvly v sláv,

než déš jich krásu smyl; on ke mn poulí

zrak plný zuivosti unylé

a závisti, v nm teskn ožilé,

s níž moje kroky stíhá, nebo jdou-li,

kam libo jim, on na svých nohou vázne

a nemže se hnout, tam nkam v ped,
kam zašel jeho as a jeho svt,

jej zstaviv zde žasm zmny zkázné.

Jdu, zrakm jeho uniknout si peji.

Kol cesty houš je rovná jako ze;
hle, pede mnou se trávník šíí te,

a pímoárná stromoadí spjí

z dvou k nmu stran ; vše v právo, v levo stejné.

Tu v tráv z kvt rzných pede mnou
se skládá v komposici tajemnou

dvé plek figury snad arodjné

;

to vzorec nepodobný emukoli

!

Když o nm bádám, vypadá mi tak,

jak na slunci by premovaný frak

byl rozesten, by provtrali moli.

Však za trávníkem proti mn — hle, stupn
kams výše vedou v husté loubení

;

dva bžkové tam stojí zkroucení

a drží erby honosn a zpupn.

Než dojdu k nim, tu krása krás mi zjevná:
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:

to rže bledá, le tak zázraná,

tak šlechtná, že barva oblaná

jí modrá v žilkách — rže modrokrevná

!

Jak vznešenou as vni div ten roní,

chci vdt, nábožn se pikloním,

nos v úct snížím, a když pivoním,
v ich praští pižmo . . . Jak když ds m honí,

dál bžím : po schodech, pak po stezníku,

kde vtve strom v klenby svázány

a umn samorostlé altány

jsou prostíhány v houšti imišníku;
tu vzácná sosna, s vní hyacintu,

mi stojí v cest; v právo, v levo však

zím pšinky se vinout všelijak,

a že jsem v srdci parku, v labyrintu,

mi zejmo te, ba stíška gloriettu

se potutelné z vršk ervená,

a v houšti íhá soška kamenná:
to Milek, šelma, jako hotov k letu,

jen co m zmate ! Šibal tiskne ke rtu

svj prstík — — nemyslím, že cucá jej,

však znaí to as: ml a pozor dej.

Nuž, jdu a bloudím, až mi toho žertu

je skoro dost; v tom — vni hyacintu

zas dýše sosna, za mnou všelijak

se vinou pšinky, ba vidím tak,

že šastn zbloudila jsem v labyrintu

a na prázdno m vedla chze dlouhá.

Tu Milek zas! Aj, tys m za cílem,

ty malá stvrko, vyve aprílem?
Hle, prstíkem te mrkviku mi strouhá.

A zas jdu ke schodm, zas pi stezníku

jsou vtve strom v klenby svázány,

zas umn samorostlé altány

jsou prostíhány v houšti imišníku.

Však pod schody tam pekvapení svdné!
Tam rybník jest a loka u kraje

;

jen v loce na dn vskutku voda je,

duo rybníka však na sucho je schdné.
• Jdu na protjší beh; tu kivolace

se stoupá na umlý pahorek,

i ní tam zvláštní vtipu výtvorek

:

to zícenina, ovšem imitace

!

Tu se zdí visí bean jako copy,

a vtru dech když jimi zaklátí,

zas nový vkusu div m uchvátí

:

slyš, akkord vzdušný proudem sféry ztopí,

neb harfa aeolská v G-is moll si vzdychne;
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žel jen, že harmonický její sten

as rozladil již dávno, hudla ten,

a sluch si pohoví, když kouzlo ztichne.

Dál pod ruinou sráz ; tam prales bují,

tam balvany se v kupy hromadí,

vsak zdny na cement ; tam kapradí

je vysázeno kolem skalních slují,

a jsou tu povalené, puklé kmeny,

však hlavní pvab jest, že lesní dol

je dlaný s tou divoinou kol;

jen zápach bahna jest tu pirozený,

a bahno samo zásluha je lidská.

To horské jezírko tam v rákosí

i tklivá povst, jíž se honosí —
smr milenc to velmi romantická —
vše dláno jest umem dmyslným

!

Co krok m obdiv plní víc a víc.

Tu kaplika — však rozliš rub a líc

:

je uvnit budoarem nhy plným;

kde domek ínský, jist v jeho nite

jest barokový oltá s Madonnou,

a v poustevn za Han záclonou

sí hodovní se kryje vru chyte.

To duch, jenž nepodlézá pojmm všedním

a prostým pravidlm, však na píko
je peskakuje jako hrdý o —

duch vyšší, privilejní slovem jedním.

Již konci as má procházka se blíží

;

ze parku za stromy již bíle ní

;

mou cestu stíní vrby smutení
a bolná pedtucha zde mysl tíží

;

hle, v tráv rvky . . . šátek chystám z kapsy,

již naped slzným dojmm oddána

;

tu na prvním tch rvk : Diana —
tu s jmény božstev upomínky na psy. —
Ze, vrátka, na nich nápis: „Do jízdárny";

a mížkou zím, jak v písku po pláni

svou ryzku Auroru tam prohání

ctných mrtvých pedk mladý ddic zdárný.

Eliika Krásnohoraká.

4-
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V soumraku boh.
Kronika. Podává Julius Zeyer.

(Pokraování.)

>yl Hrut v tom okamžiku krásný, v rudém plášti svém^

halícím celou ztepilou, vysokou, rekovnou jeho postavu.

Neml tušení, že dve temuomodré, záivé oi na se

upírají v obdivu. Vzhledl však, když zašelestila tžká
látka, a vidl te ženskou postavu, která pustila nad-

zdviženou clonu na konci sín visící, a do komnaty
vcházela. Nebyla už docela mladá, ale krása její byla

majestátní. Výraz tch temnomodrých, na nho upených oí, byl zvláštní,

hrdý, podmaující a pece bylo kouzlo nhy v nm, a výraz tch zrak
byl zárove tak smlý, že Hrut oi sklopil. Zena pikroila blíže. Po-

klonil se jí mimodk.
„Jsi smutný," pravila hlasem zvuným a hlubokým.

„Jako ten, jenž nemá úspchu," odvtil s úsmvem trpkým.

„Nemls úspchu, Islanane?" ekla klidn, „kdy, kde au koho?"
„Kdy? te. U koho? u krále," odvtil.

„Nezoufej, Hrute," ekla klidn jako díve.

„Znáš moje jméno, víš že jsem z Islandu, a víš tedy snad také,

pro jsem pijel sem?"

„Vím," odpovdla, „proto že vím vše, co se dje zde u dvora.

Vím také, že ti král dnes naklonn nebyl. Dnes. Ale bude zítra."

„Víš to tak jist?"

„Vím, proto že to v moci mé."

Než odpovdt mohl, vešel do komnaty staec, poklonil se té hrdé

žen, která nyní beze slova odešla. Hrut šel rychle k nmu, zdálo se,

že to byl služebník njaký v dom, a tázal se ho: „Kdo byla ona žena?"

„Gunhilda, králová, matka Haraldova," odvtil muž.

Hrut vzkikl pekvapen. Staec díval se na nho chvíli jako s útrp-

ností, ohlídl se kolem a ekl pak tiše: „Oi tvoje svítí, na tvái tvé

plane rumnec! Mj se na pozoru! Jsimlád! Královna Gunhilda je znalá^

mocných kouzel! Žádost její je plamen, ale rozum její je led."

Zamlel se polekan, nebo bylo kroky slyšet, a pospíchal z ko-

mnaty, nechav pekvapeného Hruta u velikém podivení. —
Toho samého ješt dne, na veer, pozoroval Hrut už velkou zmnu

v chování se krále Haralda. Zval jej k hluným hodm, jež se práv
odbývaly na dvorci, mluvil s ním neustále, vyptával se na Island, na

jeho rod, žádal, by mu zazpíval, podával mu ruku nkolikráte a ekl
mu, že si peje, by dlouho u nho hostem byl a pološeptem sliboval

mu, že o záležitosti jeho, stran ddictví, s ním sám, beze svdk pro-

mluví. — Hrut byl opojen tím náhlým úspchem a též ponkud hojným



v soumraku boh. 385>

pitím. Vyšel rozehát ze sine, by se ochladil. Za dvorcem šumla divoká

jakási zahrada, zasmušilá prastarými duby a sosnami, nkde opodál huel
z hluboká njaký slap a plnil ji jako tlumeným evem spoutaných šelem.

Vítr burácel stromovím a po nebi hnaly se lehké mraky, bled srpem

msíce postíbeny, jako šíleným njakým spchem do nekonena. Vítr

byl ostrý a zdálo se Hurtovi, že mu vniká až do srdce. Vystízlivl ze

svého opojení a bylo mu podivno; nco jako stesk se v nm ozvalo,

a nevdl píinu. Náhle bylo mu, jako by nco neviditelného, straši-

delného mu dýchlo v tvá, stromy, oblaka, braly na se tak podivné vze-

zení a to huení vody a vtru podobalo se nezemskému hlasu, volají-

címu jakési tajuplné zaklínání. Hle, tu mezi stromy nco stálo, nco
temného v lidské podob ! Zachvl se Hrut, ale uslyšev kroky té záhadné

postavy, sáhl rychle k jediné zbrani, již ml, k noži, zastrenému za

pasem. To nebyl zjev, ty kroky, šramotící mezi oblázky, hlásaly smrtelníka.

Byl to nkterý z jeho nepátel, jenž se byl slídiv za ním sem ze sín
doi)loužil, pln záští a závisti vyvolané náhlou pízní mladého krále ? Ne,

to byly obrysy ženy a nyní stála ped ním a poznal i v tom pítmí
královnu Grunhildu, kterou od rozmluvy ráno nebyl už vidl až te.
Srdce jeho zatlouklo. Pro? Nevdl, ale bylo mu, jakoby zá zlata,

k nmuž mu dopomoci mohla, šlehala temnou nocí v zrak. Šel jí vstíc.

Zastavil se. Mlela.

„Královno," ekl nesmle Hurt, „ím získal jsem si velkou píze
tvou a jak zasluhuji milosti tvé?"

Oi její plály, neodpovdla, ale podala mu ruku.

Horký proud šel celým jeho tlem. Tiskla mu ruku a pravila:

„Z tvých zrak mluví pravda a elo tvoje praví mi, že lháti neumíš.

Jsi pítelem mýjn?"

„Jsem," zašeptal tém neslyšiteln. „Ale co moje pátelství ti pro-

spje?" dodal o nco hlasitji. A myslil na to, jak její pátelství jemu
prospje.

„Netušíš, jak osamlá jsem," ekla smutn, „jak nemilována, ba
nenávidna na tom dvoe. Jen silou své vle krotím ty vlky, kteí by
m dávili ! Jen silou své vle opanuji svého syna a jsem tak jen vše-

mocná. Ani dít moje m nemiluje."

Nevýslovný smutek jevil se pi tch slovech na její tvái, byla mu
tak blízka, hlas její šepotal tak sladce žalupluá slova a zmíral jako
hudba, když tišeji a tišeji mu mluvila o utrpení svém. Hlava její klonila

se ku pedu a položila ji posléz jako znavena na jeho rameno. Bylo mu
opt, jako by horký proud celým tlem jeho projel, zatásl se mocn,
tentokráte nevzpomnl však na zá zlata, pouze smysly jeho se ozývaly jae.

Tu vzpímila se, vzala jej obma rukama za hlavu, hledla mu pímo
do oí, zrakem tak planoucím, že se mu zdálo, že ohe mu šlehá v obliej.

„Kouzelnice!" zvolal, aniž o tom vdl, vzpomínaje pouze varu-

jícího hlasu starcova.

„Když jsem t ráno vidla jeti do dvora stojíc smutua u svého

okna," ekla šepotem, hlasem chvjícím se vášní, „tu milovala jsem t
jako bleskem dotknuta! Jsi mj, jsi mj!"

Hrut byl náhle smlý, krev jeho v nm víila, trhl ji k sob a líbat
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tak vášniv ústa její, že ji až ranil. Rty jeho dotekly se poprvé ženy

a nebyl smysl svých schopen. Rozevevši pláš svj halila sebe i Hruta
v široké jeho asy a kráeli pomalu k domu. Divoší byla váše, která

je spojila, než burácení vtru kolem nich, v té píšerné, prastaré oboe.

Od toho dne byl Hrut v úplné moci Gunhildin. Vábila jej láskou

svou. Bylo to kouzlo silné, jež smysle jeho v otroctví jímalo, zapomínal

na vše mimo ni a v náruživém tom vném opojení, v divokém víru té

horené smyslnosti, potácela se všechna jeho pružnost duše a všechna

jeho jará mužnost. Z toho omámení probudila jej teprve po dlouhé dob
pesycenost a te teprve poznal, jak cizí Gunhilda srdci jeho povždy
zstala

!

Nco jako odpor proti ní se v nm ozývalo a zardl se hanbou,

když nyní král mu pikl ono ddictví, k vli kterému byl do Norska
pijel a jež jej z poátku v náruí té ženy hnalo. Vdl, že pouze G-un-

hild své nabyté právo dkoval a stydl se ped sebou. Místo vdkem
odplácel jí lhostejností. Nedovedl už svou chladnost k ní tajiti, ale bál

se pece, pímo povriv, chmurných jejích zrak a trpkých jejích slov.

Jednou v noci, když slab a skoro cho vedle ní odpoíval, neb du-

ševní jeho boje podkopaly jaksi tlesnou jeho sílu, ekla mu náhle se

smíchem až surovým: „Hrute, zaslechla jsem, že jsi zanechal na Island
nevstu. Je to stesk po ní, co t tak chladným iní proti mn? Jdi k ní,

vábí-li te tak ! Nemiluji lhostejných !

"

Hrut se zachvl, zjevila se mu te Unna v plaé zái své istoty,

v pvabu dívím a srdce jeho bylo silné dojmuté. Zalhal však smle,
zdálo se mu, že by ji urážel, kdyby jméno její pronesl ve spolenosti

toho upíra, z nhož ml hrzu, ale jenž posud nad ním píšernou ml moc.

„Nemám nevsty," ekl suše. „Nemiluji než tebe a nikoho než tebe

milovati nemohu," pidal za chvílí a poslední jeho slova mrazila mu
srdce, jako by se byl sám proklínal.

„Nebudeš moci už nikoho než mne milovat," ekla Grunhilda s vý-

razem temn záhadným, „fiekl jsi pokrytecky nco, co je více pravdou,

íiež jsi kdy tušil!"

Od onoho okamžiku byl Hrut nešasten, bylo mu, jako by byl oi'tel

nad sebou pronesl. V skryt duše nenávidl Gunhildu a jediná spása zdála

se mu útk z Kongehelle. Na Unnu myslil víc a více, a uritji a uritji
ozval se stesk po ní a po domov v nepokojném jeho srdci. Zaal siln

huravt, blednout, slábnout a proklínal neplodnou tu váše, to plané

vzrušení smysl, jež bylo mladost a bujné jeho mužství podlomilo tak

osudn. —• Stal se tak pošmurným, nemluvným a nešastným, že Gunhilda,

sama pesycena, více ho nežádala. Král Harald však byl mu te opravdu

upímn naklonn a když mu Hrut oznámil, že míní dom se vrátit, kladl

tomu odpor a zahrnoval jej bohatstvím a vyznamenáním všeho druhu,

(jrunhilda však, ranna v pýše své, ekla jednou rozhodn a s velkým

drazem: „Nechvalno bylo by, Hruta zde déle držeti! Dv jara. už prožil

na tvém dvoe, a nezískal-li jsi za tu dobu lásku jeho úpln, nezískáš jí

více vbec! Nech pluje, kam ho srdce vábí, a je to na Island neb

kamkoU !

"
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Král Harald, povždy matky své poslušen, pravil posléze: „Nech tedy

pluje, nedržím jej déle!"

Hrutovi se ulehilo kolem srdce, byl se hnvu a pomsty královny

()l)ával. Gunhilda však naopak zdála se nyní docela odevzdána v osud svj

a úpln smíena.

Hrut inil tedy horliv všechny pípravy k plavb, uložil svoje zddné
poklady a bohaté zboží v hloub dobré své lod a byl vesel. Obživl znova,

ráznost jeho se mu vracela, mládí jeho hnalo nový kvt. Den ped od-

jezdem jeho slavily se velké hody na jeho poctu v Kongehellu a královna

Gunhila byla pítomna. Sama podala mu zlatou íš, již vyprázdnil na její

zdraví. Dkovala mu a úsmv její byl záivý, ale v oích bylo nco zá-

hadného, nco vítzoslavného, zlého a íhavého, co Hruta v taji znepo-

kojovalo. Nevysvtlitelný smutek a stesk se mu vkrádal do srdce. „Je to

proto, že se s ní louím?" tázal se sama sebe v duchu. „ Miluj u ji snad

posud? Vždy jsem ji ale nikdy nemiloval, a nemluví už ani k smyslm mým!"
Byl zmatek v nm a nemohl se sprostiti pocitu neuritého, a na

nejvýš znepokojujícího po celou noc hod.
K ránu teprve konil se kvas a Gunhilda odcházejíc ekla tiše Hrutovi,

by za ní šel. Poslechl. Hvdy již shasínaly, ptactvo se probouzelo. Gunhilda

a Hrut stáli spolu v té staré, zdivoilé zahrad, pod tmi mohutnými

stromy, kde je bou vášn byla poprvé zachvátila. Panovalo ješt šero,

ale v tom pítmí bylo už tušení svtla, paprsky neviditelného ješt slunce

chvly se tajupln v prchajících stínech. To polosvtlo bylo plno píšer-

ného kouzla a tváe obou milenc zdály se v nm bledé, nco lekavého

bylo v jejich zracích, hledících v ueurito toho úsvitu, tak mátožného.

Grunhilda nejprve se vzpamatovala, dívala se pímo beze slova Hrutovi

do oí, a týž výraz, jenž ho byl polekal pi hodech, když prázdnil na

její zdraví zlatou íš, byl opt na její tváí. Náhle však vrhla se mu na

prsa, objala jej bílými rameny a líbala jej siln a horen na ústa. Hrut

byl jako znien, zdálo se mu, že v okamžiku tom si jej znova podmauje,
že bude zase v moci její jako bezvolná vc, otrok její, zv lapená do

tenat démonické rozkoše. Chvl se na celém tle a šlehla mu myšlenka

mozkem, že je oarován. Což neslýchal vždy o znalosti hlubokých kouzel,

jíž všeobecn královna slynula? A zlatá ta íš a záhadný ten úsmv!
Couvl v strašidelném strachu o krok od ní. Gunhilda jej nedržela ani jej

nevábila k sob zpt. Zdála se zase klidná. Siíala svj zlatý náramek
a pravila: „Vezmi tuto na mne památku," a pipnula mu obru na nad-

loktí. Pak kývla mu na rozlouenou a pravila s úsmvem svým nejzáhad-

njším : „Vnikla moc moje nad tebou tak hluboce v tvou duši, že jsi na

vždy mj, i nepítomný. Kladu na tebe zaklínání osudné : po boku žádné

ženy štstí nenajdeš, a mysl tvoje bude se vždy jen ke mn vraceti i pes
vli tvou, i když v nenávisti na m vzpomeneš ! Budeš jako vlna moe,
která vn od behu prchajíc, vždy jej zase hledá! Nuž, uyní jdi, a pluj,

kamkoli se ti líbí!"

Sbírala své temné, asuató roucho kolem sebe a zmizela ve stínech

strom jako rozi)lývající se pízrak. Hrut stál chvíli beze hnutí, u srdce

ml mráz. Sáhl si na elo, jako by se probouzeti chtl. V tom zlatil

první paprslek slunce blízký kmen, a bylo mu, jako by svtlo odhánlo
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všechnu tu lioreuou mru iiouí, jež jej muila. Ulehilo se mu kolem
srdce, usmál se a zvolal hlasité smrem, kudy Grunhildin zjev se byl v temnu
ztratil: „Prázdná slova! Planá hrozba! Život kyne mi a štstí mne eká!
Jsem muž a setásl jsem upíra, jenž krev mou ssál a sílu! Žiju a teplá

krev mi bouí žilami! Nuže, svtlu vstíc, noc za mnou zapadla!"

Spchal do domu, svolal své druhy a vydali se bez prtahu na cestu,

v plné sláv jasného, práv vzešlého slunce.

III.

Vrátiv se dom, poslal Hrut hned posly své na dvorec Valle k Thor-

stejnovi s prosbou, aby chystal svatbu, a pidal bohaté dary pro nevstu.
Velká byla z toho radost v dom Thorstejnov, nebo pochybovali tam už

o tom, že ženich svému slovu dostojí, obzvlášt, když neurité, podivné

zprávy se šíily lidmi, picházejícími z Norska, o tajuplných dobrodružstvích

Hrutových v paláci krále Haralda.

Thorstejn chystal svatbu velice hlunou a hosté se sjíždli se všech

stran. V uritý den dostavil se konen Hrut sám, doprovázen Hoskuldem
a celou družinou píbuzných a pátel. Vítání bylo velmi srdené a pivedli

též nevstu. Vešla se zraky sklopenými, s tlukoucím srdcem, bledá. Byla

po svém ženichu toužila a byla mlky trpla. Když ji za ruku jal, po-

zvedla osmlena oi, ale jakmile je upela na jeho tvá, hledajíc pohled

jeho, zaala se chvti a úsmv, jímž ho vítala, shasl náhle na jejích rtech.

Byl Hrut posud krásný muž, ale výraz jeho tváe byl úpln zmnn, byl

zženštilý, smutek jakýs jevil se v jeho oích, únava na dolním retu a

i v tomto okamžiku, když vítal nevstu, prozrazovala se nepokojná touha

jakási po nem nepítomném v jeho chování, a ze slov jeho pozdravu-

jících Unnu vanul chlad; bylo nco nuceného v nich, nco roztržitého,

bylo vidti, že mysl jeho nedlí s ním v té hluné síni. Unna, jejíž hlas,

tak tichý a tesoucí se, úpln se ztrácel ve hmotném rozhovoru host,

oslovila Hruta bez ostychu.

„Co jsem tušila, stalo se!" šeptala. „Srdce tvoje se odvrátilo ode

mne, nepišlo s tebou zpt!"
Hrut díval se sice na ni, vidl, že mluví, ale bylo patrno, že nedbal

a nevdl, co mu ekla. Odpov jeho, roztržitá, doprovázená nepravdivým

úsmvem, nebyla odpovdí na její slova.

„Hrute," ekla hlasitji, „mluvíš se mnou, držíš m záruku — ale

na koho myslíš?"

Náhle se tvá jeho zmnila, bylo jako by se probouzel ze sna, bylo

vidti, že se pemáhá, aby se zdál veselým. „G-unhildo" — pravil.

„Jmenuji se Unna," odpovdla bledá jako pízrak, vymkla svou ruku

z jeho a bžela k svému ddu.
„Co mi chceš?" tázal se Thorstejn, „jsi celá polekána."

Nevdla co íci, šeptala nkolik nesouvislých slov a za chvíli vyšla

z komnaty.

Hody však zaaly, jako by se nic nebylo stalo a trvaly dlouho.

Veselost, ba bujnost všech stoupala ím déle tím výše
;

jen Hrut zstal

chladným a nevsta mlící a bledou.
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Když pijel Hrut se svou ženou na Hrutstad, byla první jeho starost

uložiti v skryté místo poklady, které co své vno Unna s sebou pivezla,

pak provázel ji po celém dome a odevzdával jí ho ve správu a vládu.

Konen ji objal a políbil ji na ústa. Hned však couvl od ní a vyšel

z komnaty. Jako zniena klesla Unna na sedadlo a tam zstala v hluboké

dum bez pohybu sedt až do veera, když se Hrut navrátil z polí a lesa,

kam byl vyšel. Sedl nyní vedle ní a vzal ji za ruku. Dlouho tak sedli

mlky.
„Hrute," ekla posléze, „oi tvoje jsou horené a ruka tvoje je

studená jako led. Mlíš, a pece mi výraz tvé tváe zejm hlásá, že máš

mnoho, co bys mi íci chtl."

Hledl pohnut na ni a posléze, násiln se pemáhaje vypravil ze

sebe: „Unno, Unno, odpus mi!"

„Odpouštím," odvtila slab, „a ješt nevím co."

Když mlel, ekla s pláem: „Ze miluješ jinou?"

„Nemiluji, proklínám ji!" zvolal nyní vášniv, „ale nedovedu se vy-

maniti z kouzla, které na m vrhla. Ty slyšela's o královn Gruuhild,

vím, že's o ní slyšela. Nuže, dal jsem se do její moci. Bda mn, že

lakota moje m vedla do zkázy. Ne po její lásce lanil jsem, po ddictví

svého ujce jsem toužil a bylo v její moci, bu odejmout mi je i poskytnout."

„A ty's se tedy prodal," ekla tiše.

Zardl se a odvtil: „Trpké volila's slovo, ale pravdivé. Pravdou je

však též, že Gunhilda zbouila mé smysly, mocné, od samého dna mé
bytosti! Noil jsem se v bídu svou v slepém opojení." —

„Ubohý Hrute, dkuju ti za tvou dvru," ekla Unna po krátkém

rozmýšlení, „konen neprohešil jsi se snad ani proti mn, nemiloval

jsi m, neznal jsi m, a jsem ti byla zasnoubena. Ale miluji t, Hrute,

láska je také arem mocným. Snad bude mocnjší než to její prokletí,

snad ji pemohu, tu temnou G-unhildu, svým žehnáním, svou oddaností,

vrnou láskou svou?" Položila mu hlavu na prsa a Hrut jí tiskl mlky
a vdn ruku. Tak se sblížili a nadje byla v srdci obou. Obzor jejich

se vyjasnil. —
To byl zaátek jejich manželského spolubytí, ale brzy, píliš brzy

vidla Unna, že i ona i Hrut se klamali : nco nevysvtlitelného, tajemného

a píšerného stálo mezi nimi, propast se šíila mezi Unnou žíznící po

lásce a Hrutem, jenž nedovedl více milovat. Cím více to skrýval, tím

zjevnjší jí to bylo, a držela-li jej v loktech svých, cítila, že jest jí práv
tenkráte daleký, ba nejvzdálenjší! Pála si nkdy, by ji nenávidl, ne-

návist je lásce blíže, než ta mrazivá lhostejnost. Nenávist jeho byla by

snad pemohla, ale proti lhostejnosti jeho, proti tichému, skrytému odporu,

jejž tak dobe uhodla, byla beze zbraní. Nenávist jeho byla by vzbouzela

její pýchu a ctižádost nad ní zvítzit, lhostejnost jeho ranila hluboce její

ješitnost ženskou, aniž si toho vdoma byla, a tak zabloudila v propast

trpkých muk. Trplivost její mizela, zoufalost se jí zmocnila, tichá jindy

Unna byla nyní i)íkrá a nevlídná, tím nevlídnjší a zasmušilejší, ím laskavji

se Hrut k ní choval. Byla by si pála tvrdých slov se strany jeho, by

bou jejího srdce si ulehila ve výitkách vášnivých, ale tvrdého slovu

neslyšela a nebyla za to vdná. Zapomínala ua svj slib a na pedsevzetí
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bojovat tichou a hlubokou láskou svou proti zlému kouzlu, zapomínala

na kýženou spásu Hrutovu a hloubala jen o kivd, která se jí dla
a pro kterou už nehledala odpuštní ve svém srdci. Zapomnla, že pvodn
to odpuštní chtla poskytnout jako spásu jeho a njako odmnu za njakou
nápravu.

Hloubajíc jednou v osamotnlosti své komnaty, kde se uzavírala ve

vzdoru svém a jako v hrob žila, pravila si posléze: „Pro m žádal po

svém návratu, vda o tom prokletí, vda, že milovat už nedovede, vda
že život mj znií ? Žádal ne mne, ale vna mého ! Žíznil a lanil po tom
zlat, jež je prokleté jako on, neb lpí na tch pokladech krev ! Pochází

vtším dílem z koisti lupie Jokula, jejž zase dd mj Thorstejn zavraždil!

Chtla bych, by všechno to zlato leželo na dn moe a já též i on,

pedevším on!"

Poprvé propukla takto v uritá slova nenávist její k muži, jenž ji

o štstí života oloupil. Pak povstala v ní hned myšlénka : jak ztrestat

jej? Jak sebe spasit? A myšlenky ty ji neopustily více.

V té nespokojenosti, v tom žalu a smutku uplynul celý rok a jednoho

dne pravil Hrut své žen, že pojede na snm, kde se s Thorstejnem za-

jisté sejde. Unua prosila jej, by ho smla doprovázet a Hrut byl bez

rozmýšlení s tím páním spokojen. -

—

Jakmile Unua dda svého uvidla, vrhla se mu beze slov na prsa

a vypukla v usedavý plá. Thorstejn se zarazil, pohledl na Hruta, tiše

vedle své ženy kráejícího, a brvy jeho se stahovaly.

„Jinak jsem si shledání s vámi pedstavoval," ekl, „co t hnte,

moje dít?"
Tulila se k nmu a štkajíc odvtila: „O dde mj, celé své vno,

ba všechny poklady svta, kdybych je mla, dala bych za to, kdybych

nebyla vyšla za muže !

"

Zachmuil se staec, svraštil elo a ekl hroziv:

„Slyšs to, Hrute? SlyšeFs tu tžkou obžalobu? Mluv, co uinil

jsi mému dítti?"

Hrut usmál se smutn. „Nech mluví Unna sama," ekl, „nech poví,

ublížil-li jsem jí kdy, a slyšela-li z úst mých jediného tvrdého slova."

Zatásla hlavou. Tu usmál se staec a ekl se smíchem

:

„Tedy jsou slzy tvoje pouze rozmarné ! Ty pošetilé dít, vz, že by

ani radno nebylo vmísiti se v spor dvou milenc, kteí by se rychle

spojili a proti karateli se obrátili!" A zaal žertovat. Unna mlela, ne-

smírná tíž ji krušila, ale mluvit bylo jí nemožné. Skryla se v stanu Kru-

tov, a druhý den odjíždl Thorstejn dom a nezbývalo jí, než louiti se

s ním a opt mleti. Po snmu vrátila se s mužem dom na Hrutstad.

(Pokraováni.)
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Strnadi.

z „Ptaích motiv",

Pýr mrak dálné kraje v ecliel skrýval

a stále hojnjším byl jeho let,

zvon nebes šedý s bílou zemí splýval,

a konce nevidt.

Jen závje, jak moe zbojné vlny

za divé boue, rostly podél cest,

a snte strom byly girland plny

a plny drobných hvzd.

Však sluce náhle jasnilo se v bhu
vzpomínkou usmvavou jarních dn v

a nasypalo do bílého snhu
zár drahých kamenv.

Tu vy jste piletli, pvci žlutí,

na stromy v alejích — ký byl tu ruch —
a jati jara tuchou, v iiader zdmutí

pli jste s druhem druh.

To píse byla jara na oslavu,

jež vítzn se bralo v srdce niv,

by všemu tvorstvu zmátl hru i hlavu

ten jelio zlatý div.

Vy první byli jste jím okouzleni,

ten tam byl vašich ader žalný stesk,

jen žlutý pýr pi zvuných prsou chvní
jak ze zlata se lesk'.

A hndá letka zvedala se tiše

nad šedý níž, le výše zrudlý bok,

když vy jste, zákopníci slunné íše,

1'dd zpívali svých slok.

Jen sedm slabik zaznlo mi v sluchu,

lo jejich závr tak mi v duši tkvl,

jak ranní rosa z prohátého vzduchu,

jak bílo rže pel.
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To byla píse bez kožichu frásí

a bez vleky, le žár a cit v ní byl,

že stromu dd hnal mízu v útlé mlází

a mladé jaro snil.

O mám té rád, ty strážn.v vlasti rode,

tu vaši vrnost k rodným krajm ctím,

vy cítíte, co rve je, co jim hlode

hru mrazem ledovým.

Vy s lidem trpíte, jste povždy skrovní,

jak on je sám, a veleti by ml,
jak vrabci vám, již pvcm chtí být rovni,

ta cháska drzých el.

Vy neprcháte v cizí kraje, braši,

svých milých opouštíce stan i hrob,

vám chudá matka macechy je dražší,

nech v tvá jí plivá rob.

Vy pravými jste bratry duše mojí

3. jako vašich zní mých ader zvst,

všech v útrapách, všech v strastech, v každém boji

vlast nad vše jest

!

Nech pláštm zimních bd je skryta svtu,

pec vím, že pijít musí slunný as,
kdy pi vánici krásy závj kvt
Bh v klín jí hodí zas.

Adolf Heyduk.
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Caihrad.
Momentní cestopisný obrázek. Napsal Antonín Vácha,

(Pokraování.)

emobu tenáe popisem etnýcb caibradskýcb mešit

unavovati a podotýkám jen, že byla všem v míe vtší

neb menší Aja Sofia pvodním vzorem. Veliká rozma-

nitost jeví se v potu a seaduí kupolí. Tak spatujeme

zejména v nkterých mešitách po stranách stední

dómovité kupole dv, jinde tyi polokupole, k nimž

se pak druží jiné mén rozmrné postranní a rohové

kupolky. K velikým raešitám zbudovány pístavky, v nichž jsou obyejn
školy, kuchyn pro chudé, knihovny, dvojí nádvoí, studn a mnohdy i pí-

bytky pro pocestné, ba nkde i lázn. Minaret nesmí míti žádná mešita

více nežli šest; sedm jich má jediná velemešita v Mekce. Touristé na-

vštvuji obyejn ješt mešity Bajazetovu, malou Aju Sofii, Mehemedovu,
Muhameda II. dobyvatele, Šahsadu, Selimiji, Mustafa paše a vedle veliké

Sofie nejvelikolepjší ze všech Suleimaniji, dle plán nejslavnjšího tu-

reckého stavitele Sinaná v letech 1550—1556 zbudovanou, která se

mnohému cizinci líbí více, nežli sama Aja Sofia. Již „haram" její

s 2 4 ktiflolemi, tém dv st metr dlouhý a 130 metr široký, statnými

cypieujj^m^iiitunarai zdobeni^.-^. jehož stedu stojí krásný „sádrován",

I)oskytuj(! svými mramorovými," žulovými a porfyrovými stavebními hmotami
v ladném soumru peskvostný pohled a pestrými mramory vykládaný

vnitek mešity, pak obrovská, namnoze 4 metry v objemu mící, nádheru
malovaná barvitá okna a mohutná na tyech pilíích spoívající kupole,

26
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o pt metr vyšší nežli soíijská, vzbuzuje nelíený obdiv každého.

Vystoupili jsme až na závratnou výši pístropní galerie, táhnoucí se kolem
spodu kupole, a když jeden z prvodích dole v mešit promluvil na

nkolika místech adu vt hlasem zcela obyejným, tu každé jednotlivé

slovo bylo nahoe co

nejzetelnji slyšeti,

což jest zajisté ne-

všední akustický zjev.

V pístavbách niešity

nalézají se 4 koleje,

školy, kuchyn a pí-
bytky, za mešitou

pak pkný libitov

s mausoleem sultána

Suleimana a Roxo-

lany, který náleží

k nejkrásnjším ve

Stambulu. Pímo od

mešity vede schodišt

vzhru k ministerstvu

války ili seraskie-

ratu a projdeme-li

jeho hlavním pr-
chodem, octneme se

na ohromném vojen-

ském cviišti. Zde
stojí nejvyšší cai-

hradská rozhledna,

odkud lze ješt po-

drobnji nežli s vže-

v Gralat celý Cai-
hrad a jeho bližší

i dálné okolí obhléd-

nouti. Cizinci pozo-

rují odtud zejména

asto velebný západ

slunce. Kdo sleduje

od mešity Suleima-

novy smr jihovýchodní, pijde na námstí Vefa, pojmenované tak dle

básníka a veselého spoleníka sultána Muhameda dobyvatele, a dále ulicí

téhož jména vzhru až k díln kováské, proti níž na druhé stran mezi

domy jest vodovod Valensv z r. 375, který — a znan sešlý —
svému úelu dosud plnou mrou vyhovuje. Tato mohutná, pes 600 metr
dlouhá a 23 m. vysoká, ve dv poschodí rozdlená stavba leží mezi

dvma pahorky a obydlenými budovami. Dozorce otevel nám vchod

i vystoupili jsme až na ze vodovodu, nahoe nepíliš širokou a etnými
úponkovitými rostlinami pokrytou; po ní kráeli jsme ve vzdušné výši

pozorn dále a na druhém konci poboenými schody opt dol k mešit-

Ulice Juksek Kaldyrym.
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Šah Sade. Jelikož v Stambulu samém nikde pitué vody není, postarali

se již vladai starého Byzantia o dostatený poet obrovských, ze znané
dálky vedených vodovod a zárove o rozmrné cisterny, až dosud obdiv

cizinc vzbuzující. Tak zejména zasluhuje bedlivjší pozornosti „cisterna

tisíc a jednoho sloupu", nyní podzemní dílna provazník proti škole

lékaské, do níž se po vylámaných schodech sestupuje. Tam vynívá nad

povrch naplavené zem dosud poloviní svou výškou pes 200 sloup

v 15 adách a ve tech patrech nad sebou. I v ostatních cisternách —
jichž na mnoze dosud se užívá — spatujeme hojnosC sloupoadí. Nej-

vehkolepjší z nich je „Basilica", tém vždy vodou naplnná; v obecné

mluv sluje Jerebatan Serai, „propadlý zámek". Jest za mešitou Aja

Soíia v ulici Jerebatan Serai a prohlédnouti možno ji pouze s pochodní.

Prohlídka tato je dosti obtížná: otvorem ve dvoe sestupuješ po hanebných

mokrých schodech a dále z malého odpoívadla druhou adou stup až

nad okraj vody. Zapálení nkolika magnesiových drát, jejichž prudká

záe hluboko do tmavých prostor vniká, zpsobuje eftekt arovný : z hladké,

pes 115 metr dlouhé a 64 metr široké vodní plochy vynívá 336 mo-

hutných, pQs 13 metr vysokých sloup a snadno mohla si tu obraznost

orientálc vybájiti propadlý zámek njakého dávného velmože. Vodu erpají

obyvatelé okolních dom nádobkami, které nkolika otvory v klenutí

do hlubin Jerebatan-Seraie spouštjí. Mnohdy v let, když hlavní zdroj,

odkud voda do msta pichází, za vesnicí Blehradem, vyerpán jest,

nastává ovšem v okolí mšity Aje Sofie veliká nouze o životní tu vláhu

a cena plného vodního mchu stoupá den ke dni. Zámožnjší Turci ku-

pují pak vodu a kážou ji roznášeti po domech svých chudších spoluoban.

Dobroinnost a jiné chvalné vlastnosti Turk vynikají v podobných pí-

padech znamenit; ostatn, mnohou z tch zlých stránek, jež se této ná-

rodnosti vytýkají, dlužno pipsati na vrub etných zde žijících potureuc,

pedevším Levantinc, na kteréž vším právem se hodí poekadlo: „Po-

turenec horší Turka."

Pravých istokrevných Turk, len národnosti uralaltaiské, ve Stam-

bulu mnoho nenalezneme, nebo pevládá zde pestrá smíšenina krve tu-

recké se slovanskou, eckou, valašskou a škipetarsko-illyrskou, o emž nás

nejlépe pouí obchzka ve zdejších velikolepých bazarech. Ráz tváností

jest tu tak rozmanitý, že jen poídku nalézáme oblieje plnokrevných

Turk, podobné onm, jaké jsme v maloasyských ddinách spatili;

bedlivému pozorovateli a znalci neujdou také pi obcování s kupíky

tmi jednotlivé známky rzných povah národních, z nichž aspo pibližn

pvod toho neb onoho uhádnouti mže.
Opodál za mešitou Jeni Džiimi Valide vkroíme do egyptského ba-

zaru koení, drog, barviv, voavek, luebnin a podobných vcí, kteréž

tu prodávají starousedlí Turci z rodin, v nichž ddí vždy syn po otci

nejen obchod ale i odmenost, vážnost, neváímavos a poctivost avých

pradd, pravých Turk.
Z egyptského bazaru vyjdeme smrem na levo klikatinami živé tvrti

k ulici Mahmuda paše a odtud stejnojmennou branou do ohromné tvrti

Boejuik Tšarši, tvoící veliký caihradský bazar. S ním spojeny jsou

etné hany ili karavanseraje, chovající v sob rozsáhlé sklady velko-

26*



Bcdiiin v Cailirad,



Antonín Vácha: Caihrad. 397

obchod a rozmanité kupecké místnosti; mimo to rozdleny jsou vlastní

bazary ve 40 velikých a etné menší skupiny, v nichž se dle úadního

výkazu napoetlo 2620 majitel závod s 3260 krámy a skladišti. Jede-

nácte bran vede z ostatních tvrtí do tohoto ohromného labyrintu, kam
se cizinec bez vdce odvážiti nemže, a všechny obloukovitým peklenutím

nebo kupolkami kryté ulice bazarové, do nichž nepíliš velikými otvory

svtlo vniká, peplnny jsou etnými krámy, v nichž prodavai innost

svou z rána mezi osmou a devátou zaínají a mezi pátou a šestou pod

veer koní, vyjma zvláštní, tymi branami uzavený bazar zbraní, „Bese-

stan", který se k jedenácté hodin otvírá a o tetí již zavírá. V bez-

prostedním okolí bazar, mimo jich uzavený obvod, jsou rozsáhlé kara-

vanseraje a nkolik otevených ulic s trhy a krámy nkterých emesel,

která nenalezla místa uvnit bazar. Noní hlídku konají etní strážcové,

k jichž vydržování majitelé krám a skladiš zvláštní poplatky odvádjí

a kteí za písného dohledu svého velitele peliv bdí, aby se nikdo

noní dobou v bazarových ulicích nezdržoval. Pestrý, zajímavý ruch

v bazarech nejlépe pozorovati možno v pondlí, v úterý, ve stedu a ve

tvrtek, kdežto v pátek, sobotu a nedli jest vždy ást krám za pí-

inou svátku mohamedánj žid a kesan zavena. Cizinec má tu dosti

píležitosti k nakoupení originálních pedmt, avšak bez tlumoníka neb

znalého tch vcí prvodího platívá mnohdy tourista i ceny trojnásobné,

akoliv upíti nelze, že i tlumoníci vždy percentuální podíl od proda-

vae dostávají. Nejzajímavjší pro cizince oddíly jsou: „Kalpak džilar

džaddesi" se zbožím stižným a hedvábným, jenž bývá Turkynmi hojné

navštvován, pak „Kujumdžiler baši," ili bazar klenotník s dílnami za

krámy umístnými, kde možno spatiti klenot reprensentujicích ohromné

bohatství, dále „Besestan" a k nmu piléhající ulice se starožitnostmi,

zbranmi, koberci z rzných konin Asie a hojnými — padlky, konen
bazary kožešník, obuvník, vetešník a „Ainadžilar tšaršuisi" bazar

zrcadlá, kde se však nyní více voavek prodává. Postupem dlouhých

dob prolomeno druhdy peliv zachovávané rozdlení jednotlivých e-
meslnických skupin; následkem toho nalézají se zde nyní krámy s rzným
zbožím vedle sebe a také názvy jednotlivých oddíl bazaru nesouhlasí

již namnoze se zbožím uvnit vyloženým. Že toto hlavní stedisko ve-

ejného života den co den množství zajímavých výjev poskytuje, roz-

umí se samo sebou ; mnohého cizince nezajímá a nepoutá v Caihrad
nic tak dlouho jako kaleidoskopicky se mnící život bazar. Bedlivý

pozorovatel pozná zde snadno veliké rozdíly v povaze kupíka' ture-

ckého, levantinského, arménského, eckého, židovského atd. a porovnání

dopadne vždy ve prospch prvního — ale ovšem ani v tomto pípad
nebývá pravidla bez výjimek.

Vyjdeme-li z bazar smrem k mošite Muliamedov, na tržišt vý-

robk kožených, zejména sedláských, mžeme se po „sloupu panen"

(Kys Taš) pozeptati a nkterý z ochotných prodava ukáže nám na

skupinu dom, v jejichž stedu, v zahrad jednoho z nich, Marcianv
monolitový sloup stojí. Jest ze šedého sienitu, 10 metr zvýší a má
krásnou mramorovou hlavici, která díve orlími podobami ozdobena byla

a nyní ponkud na kivo jest nasazena; schody k podstavci vedoucí^
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reliéfy na pólo znienými krášlené, nalézají se te pod úrovní zem.
Jiný, avšak ohromný t. z v. „spálený sloup" sestavený z nkolika okrouh-

lých porfyrových balvan, stojí za turbou (mausoleem) sultána Mahmuda,

a kolem nho bývalo kdysi pebohat zdobené forum Constantini. P-
vodn stál tento sloup — kdysi tém 60 metr vysoký — na blízku

chrámu Apollinova v Éím, odkud jej za Konstantina do Byzance pe-
vezli, zde postavili a na vrcholu jeho bronzovou sochu, pedstavující

tohoto císae v podob boha Helia, umístili. Roku 1081 byla tato socha

zárove s hoejší ástí sloupu bleskem zniena, takže nyní jen mohutný

sloupový dík do vzduchu trí ; tam, kde jsou spojky balvan, byl patrné

v pozdjší dob železnými obruemi sepjat a dolejšek jeho mizerným

zdivem ovrouben.

Kdo chce dávné historické vzpomínky v sob oživiti, nech pro-

hlédne si staré hradby caihradské. Pi pohledu na mohutné zdi, vže
a tvrze, obklopující na velikou dálku Stambul se strany pozemní, tu

poboené, tam tém zcela zniené, neb dosud dobe zachované, vy-

stupují ped zrakem pozorovatele post.xvy zakladatel, zvelebitel a et-
ných hajitel proslaveného msta. Dle zpsobu práce, tvar a znaek
rozeznáváme období ecké, nyní jen v základech uchované, pak Kon-

stantinovo, Theodosiovo, Leonovo, Theophilovo, J. Palaeologa, pak opravy

Muhamedovy po dobytí msta Turky a nkteré nové pístavky. Od sedmé

hodiny ranní až pes poledne prohlíželi jsme tyto na mnoze velmi ma-

lebné zbytky vží, píkop a zdí, zde na pólo rozmetaných, tam dosud

pyšn a zpíma stojících, betanem, mechem, travou a úponkovitými

rostlinami pokrytých, jinde v ssutiny povalených, zde na pahorcích, jinde

rovn neb údolím se táhnoucích. Dle polohopisného plánu mí celá jejich

délka 6680 metr a zpsob opevnní byl as tento: Z vní byl vodní

píkop, za ním val vystupující k nízké hradební zdi s cimbuími a k druhé

rovnž nízké, vžemi opatené zdi, kterou široký násep spojoval s hlavní

vysokou pevnostní hradbou, z níž v mezerách as 50metrových strmly

silné nkolikapatrové vže rzných tvar. Pední hradební zdi a vže
zmizely njmi tém na dobro a jejich místo zaujímají vtšinou zelináské

zahrady, kdežto zadní mohutné hradby a etné vže dosud jsou za-

chovány.

Mezi ástmi opevnní vyniká nejvíce „zámek sedmi vží", z nichž

zbyly však již jen tyi; díve sloužíval za turecké státní vzení. Na
cimbuí byly vyvšovány hlavy popravených velikých vezír a sultánové

uvzováli zde také vyslance evropských mocná na tak dlouho, pokud
své válené spory s tím neb oním vladaem nevyídili. Pekrásná je za-

zdná nyní „zlatá brána", ozdobená po stranách mohutnými voln sto-

jícími pilíi z bílýcli mramorových balvan, kterouž byzantinští vladai

pi svých triumphilních pochodech procházeli. Jako v Jerusalem ke

stejnojmenné brán pojí se i k této zde povs, že píští opauovatel

Stambulu tudy do msta vjede, a následkem toho zazdili povriví
Turkové ob ty brány. Jiné pozoruhodné stavby v hradební zdi jsou brány

:

Aivan Serai Kapusi, Ej^ri Kapu, Silivri Kapu, Top Kapu, Edirne Kapusi,

Jeni Kapu a zajímavá vž Izaaka Angela, pak zbytky paláce Ilebdomon,

jejž zovou Belisarovým, a konen opodál Edirne Kapusi starý, Vyku-
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piteli zasvcený chrám, uyní mešita Kahrije, v níž se zachovaly pozoru-

hodné freskové malby a mosaikové obrazy ze stol. 14. Za prohlídky celého

hradebního pásma mžete se zárove kochati krásou okolní krajiny.

Za krásného jitra kráeli jsme jednoho dne po širokých schodech

ulice „Jiiksek Kaldyrym", v níž jest mnoho židovských krám se šatstvem,

dol k moi a kolem bursovního domu na nový most, odkud vyjíždjí

parníky Bosporem nahoru podél behu evropského až za Rumili-Ka^ak

a vracejí se od stanice Anadoli Kavak podél behu asijského až do
Skutari a na místo vychodišt. Behy Bosporu vynikají pekvapující

malebností a svérázností ; vidíme tu jemné i ostré záhyby pevniny se

zátoinami a zálivky, pak horské výšiny, pes 200 metr vystupující,

v ped i nazad posunuté, s etnými zahradami, lesy, vesnicemi, zámky,

kláštery, o samot stojícími letohrady a usedlostmi. Dle anglické mapy
obnáší délka asijského behu 38 a evropského 31, šíka pak rzní se

od 548 až do 2205 metr.
Prjezd touto úžinou býval za starých dob pro silný proud, mlhy

a mnivé vtry pokládán za nebezpený a báje o Argonautech líí živ
hrzy, které zde zažili. Našinec sedne si nyní pohodln na parník se

zeleným praporem, vyhledá si nejpíznivjší místo na hoejší palub
a rychle plujeme pak podél behu Galaty, Tophane, Fyndykly, kolem

velepaláce v Dolmabage stále podél evropského behu vzhru. Ohromné,

650 metr dlouhé prelí paláce, v nmž nyní císaští princové bydlí,

vyniká daleko nad své okolí; vnitek jeho osluje nádherou a zejména

rozsáhlá trnní sí honosí se skvlým orientalsko-evropským pepychem.

(Dokonení.)

Turecká mládež po vyuování.
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Démonismus.
Ethnologická studie. Napsal O. Fr, Vank,

(Pokraování.)

edstava duše nevznikla tedy jakousi pojmovou abstrakcí neb

metafysickou spekulací, nýbrž na základe ryze zkušebního

dojmu, pozorováním rozdílu mezi lovkem živým a mrtvým.

Kdyby lovk byl nesmrtelným, nebyl by nikdy dospl
k rozlišování tla a duše, nebyl by nikdy pojímal vlastní

bytost jako dvojjedinou, nebo nebyl by zel nikdy lovka
mrtvého, ale takto byl mu na snad úsudek:

lovk — mrtvola =r duše.

Theorií pak, že pi smrti se odluuje od tla bytost života, jevil

86 býti dj umírání proste i uspokojiv vyložen, nebo jí bylo lze si vy-

svtliti viditelné zmny, jaké pi smrti nastávají a pedstava ta byla

schopna dalšího rozvoje, A vskutku byla, jak dále ukážeme, zbudována

na primitivní této theorii biologické ona velikolepá íše duševních bytosti

od nejhrubších tvar až ku postavám nadsmyslovým. Teprve za naší doby

stalo se kritisujícímu rozumu toto TtQ&rov ^eváog zejmým. Víme nyní,

že lovk pokládal to, co jest pouhým symptomem z mnoha jiných, co

jest pouze vnjším úinem, za všejedinou vniternou píinu, že

kladl pars pro toto tak, že zamnil podmínku a úinný dvod.
Než nebylo jinak možno, lovk nutn musel, opíraje se o svdectví

svých smysl, dopustiti se tohoto klamného závru, nebo mohl uvésti

ve píinnou souvislost jen ony pedstavy, jež si byl vytvoil. Neml ani

z daleka tušení o vzájemných vztazích vniterných orgán a dj ; nezná I

ani anatomie, ani physiologie ani pathologie. Vidl pouze lovka živého,

jenž dýchal, a pak opt lovka, jenž dechu postrádal. Jen dle této

známky rozeznával smrt od života a jen tuto mohl tedy uvésti ve pí-
innou souvislost. A ješto píroda povšechn všude na zemi stejné na
inila dojmy, museU rzní lidé, oddleni prostorem a asem, prohlédajíce

k tmže úkazm, týmže vdomím i vlí, povšechn dospli k obdobným
pedstavám, nebo ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.

Malajské slovo nava, australské vaug a tohi, dakotské nija znaí
dech, duši. Ve mluv kmene Netela v Kalifornii má týž význam slovo

piuts; olomské cah-hia, duše, jakož i užívané u Pim eeep, duch, duše,

znaí prvotné dech, vánek; v náeí Mohok jest atonric, duše, odvozeno

od atonrion, dýchati (A. Bastian). V aztétin a píbuzných eích
oznauje se vánek, dech, duše slovem ehekatl; ve mluv mája slovem

pichan. Domorodci Nicaraguy domnívali se, že z úst umírajícího vychází

bytos jemu podobná, již nazývali julio, dech (srov. aztécké juli, žiti).

V eích asijských má kamassiuské máje, juraksamojedské jlnd, turko-

tatarské isz (Schott), ujgurskó tin, agatajské tin, ten, deni (II. Vambóry),
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estonské hen g, kjurinské pillib (od pioh) vesms význam vítr, dech, duše.

Maarské szellem, duše, duch, jest odvozeno od szél, vítr; podobn ma.
lelek, vítr, dech, duše, srov, estonské leil, dech, dýchání; zyrj. lola,

dýchati
;

permsk. lolaini, dýchati ; voj. lul, vítr, duše, život ; luljalo,

váti (J. A. Ssmirnoff), Sem náležejí i slova: laponské hag, dech, duse,

život; tamilské u-jir (od ú-thu vanouti; u-ji, dýchati), dech, duše, život

(G. Makenzie Cobban); ínské khi, (Medhurst) a j. v.

V recích nama, oidonga, otjiherero a herero v jihozápadní Africe

znaí slova: lóms, omuenyo, omuinyo a om-bepo (J. Hahn) dech,

dýchám, duše. Podobn suahilské pepo (od upepo, vítr, E. Steere).

Slovo uéj, duše, u Diuk pochází od uej, dýchati. Ewské gbogbo a

luvo, duše, duch od gbo a vo, váti, dýchati (Fr. MuUer).!)

Nejiného etymologického významu jsou též slova v eích semitských

aindoevropských. 'Ebrejské rúa'h2) znaí rovnž jako 'ebr. nefeš a nešamá,
aram. nafšó a nišmá, arabské ru'h a nafs, ass. uapištu,^) srv. i hier.

nifu, vítr, vánek, dech.*)

Sanskrtské átman (z Vat, ecké árfióg, stn. átum, nn. Athem),

ana i prána (stáž. z pra-ana) z Van dýchati ; srv. in-án-is, vl. bez dechu;

an-ila, vítr; srv. av-sfiog, anima, auimus; irské a nim duše; srov.

anál, vání, dech; kymrické enydd, duše a eneid, duch; norské ond,

duše; andi, dech, duch; arménské antsn, dech, duše, duch; tamilské

ánma, duše a ándal, vítr. — Latinské spiritus^), franc. esprit,

spirit od spirare, dýchati; ecké i>vxrj od ipvx-6iv, váti dýchati;

Ttvsv^a, dech, duše. Též záhadné nm. Geist znailo, jak mne Dr. Jar.

Jedlika upozornil, prvotn jist vání, dech, nebo germ. gais-ta-z odnáší

se ku skr. hédas, hnv (z haiz-d-as) a význam „hnvu" souvisí obyejn
s významem „dech", jak o tom svdí sh anado, jež náleží ku V^an

a sh, wuot, nh. Wuth od skr. váta, vítr z Vva, odkudž va-nouti, ec.

ccTj^i, dýchati ; avr^jj, dech a p. — Podobné píbuzenství jest asi mezi germ.

saiv-aló, gotsk. saivala, angl. soul, nm. Seele a lat. sae-vus, litý.

Za to však úplné jasná jest etymologie slovanského duch, duša (duch-ja),

duše; pochází od onomatopoického V dliU) odkudž dýchati, dmouti; srv.

skr. dhúma, dech; ec. d-v^óg atd. Cigánské dúk, dech, duch (T. I.,

426) jest pemna slovansk. duch. Rovnž anglosaské afole, arménské ogi

znaí vánek, dech, duše.

Není zajisté teba teprve s drazem pipomínati, že duše byla po-

kládána za bytos hmotnou. Syn pírody jest ješt dalek wenázorné

^) enk Šercl, Z oboru jazykozpytu, V Praze 1883, I., 582. — Srv.

Ad. Bastian, Zu Mythologie u. Psychologie der Nigritier in Guinea, Berlin

1894, 28.

2) Slovo ruah, jež tlumoí se obyejn slovem duch, praví B. Stade
(Ib. I, 417 a si.) „znaí prvotn vítr, jest tedy synonymním se slovem nefeš,

duše".
3) Friedr. Delitzsch, Wo lag das Paradies? Leipzig 1881, 131.

*) G. Maspero, Gesch. d. morgenl. Volker im Alterthume, n. p.
Leipzig 1877, 38 a s!.; Ad. Ermann v Z. M. G. 1892, (46), 112.

^) Staronmecká interlineárni verse hymny sv. Ambrože pekládá „sanctum
spiritura" slovy „uuihan átum". (Hymnorum interpretatio theotisca (ed. J.

Grimm, Gottingae 1880).
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pedstavy o duši wehmotné a pojem „nehmotného" jest jemu rovnž tak

bezobsažný jako metafysikovi, který sob sice pojem ten vytváí, a sám

také nic nehmotného si nedovede mysUti. A tak byla duše po dlouhé

vky pojímána sice jako bytost étherická a nad míru jemná, ale pece
jen hmotná. 1)

3.

Syn pírody bývá zídka kdy nemocen; trýzn jeho mají vtšinou

pvod v poranní, smr pravidlem jest násilná. Z pozorování, že byl-li

nkdo smrteln porann, z rány jeho se proudila teplá, ervená krev,

spolu však dech se stával mdlým, až posléze lovk vysílen posledním

dechem dokrvácel, soudilo se, že sídlem duše jest krev a pedstav této

nebyly na odpor i pípady, kdy lovk zemel chorobou neb stáím.

Z rány jemu zasazené hnula se sice také krev, ale krev ta byla chladná!

Nebylo lze tedy pochybovati, že v krvi vzí ona jemná, prchavá sub-

stance životní, kteráž lovka oživovala ve všech jeho ástech. Není tudíž

s podivením, že krev nepokládají za sídlo duše pouze kmenové primi-

tivní, jako na p. Papuové, Karibové,^) nýbrž i národové pokroilejší.

Ohaldeové (Berosus u Euseb. Chron. arm. I., 24 a si.) odvozovali živé

bytosti z hlíny zem (tla) a krpjí krve (duše) Béla; 'Ebreové byli

pesvdeni, že nefeš se pojí ku krvi (nefeš habbasar baddam. Lev. 17,

11 a) v tle obíhající (I. Sam. 14, 33; Lev. 1, 5.), ba prohlašovali

i krev samu za duši tla (Lev. 17. 11 b. ; G-en. 9, 4; Dt. 12, 23.) í-

kajíce místo „živé maso" : „maso syrové".^)

Názor ten udržel se dosud u Arab, u nichž bžný jest výraz:

an-nafsu džara, duše tee (z rány) místo : krev tee t. j. on umírá.

Rovnž v Iliad XVIII., 86 se praví, že „krev tekla z rány", kdežto

v II. XIV., 58, že „tvxn tekla z rány." Ve II. XIV., 517 a si. prchá

duše v boulivém chvatu ze zející rány jsouc podobna výparu.

„— — — Stá 8'évtt(icc ;i;aixós á^vaatv
drjáaccs. ipvxfj St Ka ovta(ivr]V coTLlrjV

aavz' éjieiyofiivr] . .
.'•^)

Kritias (u Arist. De anima I., 2, 19) uil, že „duše jest v krvi".

Dle Pytha!,'ora (u Diog. Laert. 8, 1, 19.): „rí^v ijjvxrjv tQsq)£ai>ai ájto

rov atproff" ; Empedoklovi (u Cic. Tusc. quaest. I., 9.) bylo aífia

áv^gánoiai TtsQixáQÓiov vóíjfia", „animus sanguine suífusus" ; krev

1) Epikur (u Diog. LaSrt. X., 67 a si.; srov. Serv. Ad. Aen. IV., 654.)

minii, že ti, kdož prohlašují duši za nehmotnou, pošetile mhivi, ježto by duše
taková nic nemohla konati ani trpííti. Irenaous (Contra Haeres. V., 7, 1.), a
OrigencH (Do princip. I., 7 a II., 3, 2.) soudili, že duši lze nazvati nehmotnou
jen oproti smrtolnéniu íiu. Tertullian (u T. 1., 447 a si ) pisuzoval andlni
a démoniii substanci svrchované jcnmou, ale nikoliv nehmotnou.

2) Ad. Bašti an, Die Vorstoiluiiíí- von der Seole, Herlin 1875, l>.

') Philo ve svém spise „De eo, quod doteriiis potiori insidiari soleat.

(pa. vyd. 1640, 170) i)ravi : „' lí ycig ^vxii náarjg aagtióg alfia arív." („nebo
duše jest krov celého íMa").

*)„... kov skrz projel lUroby bišní rozsápav je: vylítla po tó duše
z rány zející rychle spéjíc. . "
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oznaována jako iIjvxVS OTtovdrj (Philo, De victim, p. 242, M.) a da8&

jako „ávad'vnLa0i,g á(p' ai^iarog'' (Marc. Ant. 5, 33 ; 6, 15.). Sophocles,

Electr. 785: „rovfivo sxjilvovg' áel ipvx^g anQatov mna."
U íman se íkalo „sanguinem esse sedem animae" neb „in san-

guine esse animam." (Serv. ad Verg. Aen. 11., 532; IV. 2; V, 79; VI.,.

221, 885; IX., 348; X., 908.) l) Lucanus (Pharsalia, III., 622, 623)
praví o tžce ranném bojovníku:

„— — — — Tum volnere multo
Éífiigicntem animam lassos collegit in artus" ^)

a smrt Agise, krále Lakedaemoan, líí Q. Curtius Rufus (VI., 2) násle-

dovn : „donec lancea nudo pectori iníixa est: qua ex volnere evulsa, in-

clinatum ac deficiens caput clypeo paulisper exceplt, deinde, linquenta

spiritu pariter ac sanguine, moribundus in arma procubuit. "
3)

Bytuj e-li tedy duše v krvi, pochopujeme i pedstavu, že nejvlast-

njším i nejvniternjším sídlem jejím jest ústední orgán kolobhu krve,,

totiž srdce, jehož tlukot zaniká spolu s dechem. U Karib znaí slovo

juanni, duši, srdce, život, Indiáni v Nicaragui stotožovali odlouenou
duši (julio) se srdcem 4) a Cankové ve Starém Peru mli pro duši a srdce

jediný výraz: sonkon. Rovnž Polynesané domnívali se, že duše obývá
sice celý rozsah lidského tla, že však dlí zejména v srdci a sice v pravé

jeho komoe. Maorské, samojské, tongské, markesánské man^ava, jakož

i tahitské a au, dech, duše, znaííi srdce (Ed. Tregear). Basutové na
jihu Afriky praví o nebožtíku, že se mu vysthovalo srdce a o nkom^
kdož se byl probral opt z mrákot, že srdce se mu zase vrátilo. (W. G.^)

V, 302;T.6)I., 424; Sp. L, 215.) Dle pedstavy starých Egypan bylo

Hb, srdce sídlem b'a, duše a hieroglyfem „srdce" neoznaováno pouze

srdce, nýbrž všeliké smýšlení a chtní. '<^) 'Ebreové pokládali srdce, leb
(assýr. libbi), nikoliv hlavu, za ústrojí, jímž lovk vnímá a myslí.

„lovk bez srdce" jest lovk bez rozumu a mluví-li Semita, tož mluví

„ve svém srdci". Také ecké d'vnóg, dech znaí srdce.

Není ovšem také podivno, pisuzují-li nkteí národové duši krom
vniterního sídla v srdci též sídlo, odkudž by postehovala svt zevnjší

a domnívají-li se tedy na p. Polynesané, že duše sídlí v levém oku.

(W. IV., 159.), 8) což patrn souvisí s polohou srdce.

1) Guil. Schul ze, Quaestiones epicae. Gueterslohae 1892, 166, pozn. 2.

2) „Tu duši mnohými ranami unikající sebral do zemdlených úd^
3) „ ... až oštp v obnažená prsa byl vražen. Tento z rány vytrhnuv,

opel klesající a umdlévající hlavu ješt chvilku o Štít a padl, když dech
a krev zárove ucházely, umíraje na své zbran."

*) Max Miiller, Einl. in d. vergl. Religionswissenschaft, n. p. Strass-

burg 1874, 322 a si.

5) T. j. Waitz-Gerland, Anthrop. der Naturvolker, Leipzig 1859— 1871.
6) T. j. E. B. Tylora jm. spis.

'^) Henry Brugsch, Aegyptologie, Leipzig 1889, 181. — Staroeg. léka
Nebse'ht ze 16. století p. J. odvozoval hnv, zármutek a jiné duševní stavy
ze srdce. (Pap Ebers ed. Lips. 1875.)

^) Srov. P líni US, Nat. Hist. z8. 64: „augurium ex homine ipso est non
timendi mortem in aegritudine, quamdiu oculorum pupillae imaginem reddant."

„Znamení na lovku samém jest, že se pi nemoci (ješt) nemusí báti smrti,

dokud zítelnice odrážejí obraz."
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Takto byl pojímán zprvu od tla se odluující dech jako duše a

teprve pak pátráno, kde as v tle duše tato bytuje a odpovdi znly
ovšem rzn : krev, srdce, oko, mozek, ba i ledviny a játra. Na ped-
stav nejrozšíenjší, totiž, že duše se zdržuje v krvi, spoívá t. zv. po-

krevní píbuznost; prvotn jsou vespolek píbuzní jen ti, kdož mají

krev z téže krve a tudíž i duši z téže duše a na tomto logicky zcela

správném úsudku spoívá dosud u nkterých kmen t. zv. „mateská po-

sloupnost". Dti byly pvodn zpíznny pouze s matkou, kdežto oproti

„otci", jemuž náležely veškeré dti i s matkami, byly cizími, dokud nebyl

mladší fysiologický názor zjednal píbuznost i s vlastním ploditelem.

Ovšem bylo lze si však po názoru naivního vdomí zjednati skutenou
t. j. pokrevní píbuznost zpsobem umlým. Kdož na vzájem si zam-
nili ást živé své krve, stali se skutenými bratry. To jest pokrevní
pobratimství, pro nž domorodci východní Afriky mají zvláštní výraz

(sare), a jež odnáší se rovnž jako pokrevní píbuzenství až do záhrobí,

jak to dokazuje známá krevní msta. Posléze ze mstivosti a názoru, že

duše má své sídlo v krvi, srdci, levém oku a p., vyvíjí se anthropo-
phagie. Kanibal nechce jen svého nepítele zniiti úpln, nýbrž i osvo-

jiti si jeho duševní vlastnosti, zejména jeho moc. Proto teba, aby

krom tla zniil i jeho duši, pojal ji v sebe a jí sesílil vlastní svoji duši.l)

lovk vidl, kterak dech umírajícího posléze ustál, beze stopy

izmizel a jak zárove bylo veta po život. Tím nebyl tedy dán ješt

podnt ku pedstav, že by duše trvala dále. Pedstava ta vyvinula se

teprve na základ sn. 2) ím více totiž záhadná událost smrti zamst-
návala smysly lovka, ím upomínka byla starší, dojem mén uvdomlý,
ale tím živjší,^) tím jistji oživil nebožtík jeho sen.

Vzdlanci ovšem nepisuzují snm nižádného významu, ba tvrdí, že

se jim vbec o niem nezdá. Sestoupíme-li však mezi mén reflektující

své spoluobany, shledáváme, kterak rodina každého rána pi snídaní

rozmlouvá o svých snech, všechnm jejím lenm se o nem zdálo.

Ješt o stupéií níže slyšíme tém stále : Dnes v noci navštívil mne ze-

melý mj muž, syn atd. a víra v nadzemskou, prorockou, inspirující

povahu sn spoívá tamo na základech skálopevných. A konen prostý

syn pírody: Jemu zjeví se nebožtík otec, bratr, pohlavár v noci, mluví

1) Viz I. „Anthropophagie a lidské obti" v asop. „Kvty", 1893, II.,

222 a si.

2) Ciccro, De diviii. I, § 63: „jacet corpus dormientis ut inortui, viget
autem et vivit aninius, quod multo magis faciet jjost niorem, cum omnino cor-

porc exeesscrit.' „Leží tlo spícího jako mrtvého, Jest vak svží a žije duch,
což mnohem spino bude initi po smrti, až zcela od tla bude odlouen". —
Tuscui. 1, § 29 „visis (luibusdara saepo raovebantur cisque maximo nocturnis,
ut vidcrentur ci, (jiii vita oxcesserant, vivero." „Vidními jakýmisi asto byli

dojímáni a to nejvíce noními, takže se zdálo, že ti, kdož byli ze života odešli,

žijí."

'-*) Viz tlieorii snu Yves Dolage-a v lievuo spjcntifiquo, 1891, 11. or-
Tence, str. 40 a si.
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s ním a rozplývá se — jsa rau ješt chvíli po otevení oí viditelný —
zvolna ve vzduchu! Což zbývá jemu, než-li pokládati tyto výjevy za sku-

tenost, než-li míti za to, že nebožtík ješt bytuje'? Vždy stojí tu ped
ním viditeln, dotýká se ho, mluví a jedná jako díve, kdy ješt žil!

Syn pírody nemá ješt tušení o pirozeném vzniku sn a nedovede initi

ješt pesného rozdílu mezi subjektivním a objektivním.

Namítalo-li se, že jest nemožno, aby se nkomu zdálo o duchu,
kdož si již z pedu nevytvoil pedstavu „ducha" jiným zpsobem, tož

odvtíme jednak, že obyejn se nám nezdá o bytostech strašidelných,

nýbrž po vtšin o bytostech, jež známe ze zkušenosti; jednak, že ped-
stava „duše" i „ducha" vznikla již pozorováním rozdílu mezi živým a

mrtvým lovkem jakož i reflexí o snu samém, z disharmonie mezi ob-

sahem snu a fakty skuteného života za bdní.

Veddové na Ceylonu odvolávali se výslovn na sny, aby odvodnili

svou víru v duchy a rovnž domorodci Madagaskaru poukazovali s d-
razem na své sny, v nichž vidí zemelé své píbuzné. (L. E. C. 179 a sl.)l)

Obyvatelstvo ostrov Havaj a Tahiti domnívá se, že zemelý len rodiny

zjevuje se pozstalým nkdy ve snu a bdí nad jich osudem. Irokesové
pojímají sny jako skutenost a jsou poslušní rad tch, jež byli uzeli ve^

snu. ipiveové váží si sn velice a asto se postí, jen aby šije umle
vyvodili. Národové na Kongu jsou pesvdeni, že vše, což ve snu

vidí neb slyší, pochází od duch a Vanikové ve východní Africe myslí,

že se jim zjevují ve snu duchové zemelých. Kafrové vysvtlují si

sny obdobným zpiisobem. (Sp. I, 171.)

Než názor tento tvoí pouze oddíl theorie sn dle psychologie di-

voch. K nmu náleží i pedstava, že duše spícího mže konati sama
vycházky, nebo lovk vidí ve snu asto vzdálené kraje, podniká daleké

výpravy, svádí boje a provádí rzná dobrodružství, kdežto jiní jej ubez-

peují, že po celou dobu, kdy pohížen byl ve spánek, se ani nehnul

z místa, na nž se byl uložil a usnul. Syn pírody neví ješt, že si s ním

vlastní jeho fantasie dovolila tento žert, nýbrž soudí s neodvratnou ji-

stotou, že v nm dlí cosi, co neviditeln mže odejíti, tedy podobná,

bytos jako v zemelých jeho píbuzných a pátelích;'^) krátce, nenalézá

nižádného sporu mezi vniternou svou zkušeností a domnle vnjším vý-

jevem jiných obdobných bytostí, tak že démonismus jest dokonce ne-

zbytným výsledkem i dsledkem zkušeností, jakých si byl zjednal ve

spánku.

Gronlanané ví, že duše opouští v noci tlo a ubírá se na

hon, k tanci neb na návštvu. (T. I, 433; L. E. C. 179.) Indiáni v sev.

Americe se domýšlejí, že duše opouští spící tlo jen tehdy, prahne-li

po nkteré oblíbené vci; proto jest radno opatiti jí tuto vc již za

^) T. j. Sir John Lubbock, Die Entstehung der Civilisation, n. p.
Jena 1875.

2) To byl názor ješt i ve stedovku. Tak vzniká na p. dle cisterciáka

Caesara zHeisterbachu (Dialogus miraculorum, Recogn. Josephus Strange^
Colonia, Bonna et Bruxellis 1851, II, c. 2. et. p.) svatý sen také skuteným
objevením se božských neb svatých osob neb vystoupením duše z tla a do-
asnou pouti ku posvátným pedmtm.
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bdní, aby byla klidná a tlo neopustila snad na vždy. (W. III, 195.)

Také staí Peruáni tvrdili, že duše nespí a že ' vci, o nichž se nám
zdá, vidla na svých poutích. (Sp. I, 169.) Na ostrovech Fidži
panuje víra, že duch živého lovka mže píležitostn opustiti a zne-

pokojovati jiné lidi ve spánku, kdežto Novozélanané míní, že

sny nejsou le pedmty, jež duše vidí na svých pochzkách. Domorodci

Viktorie ( v jihovýchodní Austrálii) domnívají se, že murup (duse)

mže tlo za spánku opustiti a jiné ve snu navštíviti. Též po smrti mže
se opt objeviti lidem ve spánku.^) Dajákové na Borneu se domnívají,

že píhody, o nichž se jim zdálo, skuten se udaly a že je duše zakusila

na svých cestách. (Sp.I, 169.) Karénové v Birm praví, že lá (duch) putuje

za spánku asto až na konec zem a že se nám zdá, co se jí bylo pi-

hodilo. Tím pak, že duše mže navštíviti pouze ony kraje, kde tlo již

jednou bylo, vysvtlují si dmysln faktum, že zdá se nám pouze o oso-

bách a místech, o nichž jsme si byli zjednali jakousi vdomost. Ne-

vrací-li se duše dlouho, poíná tlo chadnouti, nevrátí-li se vbec, na-

stává smr. Proto žijí Karénové v neustálém strachu, aby se jim duše

neztratila.

Jest patrno, že tento názor o snech mže býti píinou další ady
mylných pedstav, nebo zkušenosti uinné ve snní píí se velmi asto
zkušenostem uinným za bdní. Kdežto na p. skokem dovedeme opustiti

[jovrch zemský ve skutenosti jen na nepatrnou vzdálenost a jen na pe-
krátkou dobu, jsme si mnohdy ve snu vdomi, že létáme snadno po nad

hory a doly. Proto vypravují ernoši, pojíce úkazy a píbhy, o nichž

se jim zdálo, tak bezprostedn k událostem, jež byli zažili ve bdní,

Evropanm nkdy historky tak pravd nepodobné, že z poátku myslí

Evropan, že erný jeho pítel náhle zšílel neb uestoudným jest lháem
a teprve pátrá-li trpliv po ase a místu, dospívá ku poznání, že po-

divné ty historky vylíhly se v mozku ernochové zmtením pedstav za

bdní a snní. Nejsou též oba názory o výjevech sn cosi sporného, jak

ukazuje uvedený již názor Fidžián, dle nhož duše mže opustiti

spícího lovka a jiné lidi ve spánku znepokojovati.'^)

Ješt mén jest však synu pírody rozdíl mezi snem a skuteností

patrný, vidí-li následkem tlesných neb duševních poruch kolem sebe

za bílého dne strašidelné lidské postavy, a rozšíí-li se chorobný tento

stav epidemicky i mezi jinými jeho krajany, pak nepochybuje již naprosto

o svdectví vlastních smysl. A tak ví všichni národové i kmenové
v objektivní skutenost lidských neb lovku podobných fantom, ba

i u národ dostoupivších znané výše vzdlanosti kolují obas zprávy

o nebožtících, kteí se byli bezprostedn po smrti zjevili svým píbuzným

;

a jiné smutné doklady degenerace podává nám moderní spiritismus.

Byla-li smrt prvým podntem k utvoení pedstavy „duše", do-

stalo se této pedstav obzvlášt mocné opory výjevy sn ^) a balluciuací,

v jichž výkladu vládne u všech kmen i národ i za nejrznjších dob

1) K. Lumholtz, Ib. 32.0.

2) Thoni WilliaiiiB, Fiji and Fijians, London 1858, 1, 242.

3) Arabsky zove se obzvlát živý sen rájun, 'obr, ra'á vidCni.
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nejvtší shoda. Je-li totiž smr dvodem, že lovk vbec poal pe-
mítati o záhad života a o tom, což jest za smyslovým jeho poznáním

a což jedin úsudky lze vystihnouti, uvedl jej sen a vidní na dráhu

domnle positivního poznání. Nikoliv jakési filosofující neb allegorisující

pojímání pírody, ani jakási spekulace neb mythologie, nýbrž prostá

pedstava duše jest podkladem a základem všelikého vývoje náboženských

názor na zemi. (Pokraování.)

Hudba veera.

Když modré šero do kraje se schvívá

a horká vn obilí vlá kolem,

to nevýslovný, zvláštní pocit bývá,

jít nazdabh tak za vysokým polem,

a v chomá klas prsty zaboiti

a poslouchat zpv cvrk pronikavý

a nkam v dálku, do daleka zíti

a slyšet vánek pospíchat kol hlavy . . .

Co hudby hned je v celém šírém kraji!

Tu chástal vzkikne, pes se ozve v dáli

neb táhlý bukot z nevidných stájí

a zvony, zvony, jak by zaplakaly!

A hovoí to ústy stmlých strom
a bez konce tak hraje, splývá, šumí,

a smír a nadj v adra lije tomu,

kdo lopotil se, kdo se modlit umí

!

F. Peiiika.
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V novém život.

Napsal M. A. Šimáek.

(Pokraování.)

o jídle na paní Kaškelínovou picházela obyejné dímota.
Loj/ika to již vdla a odcházela do svého pokoje, pe-
rovnala nco ve svém kufíku, zapsala si nco, nahlédla

do njaké knížky nebo otevela okno a dívala se ven

k ece. Tak i dnes.

„Zahour" již paradoval v notýsku pod „manou- na

bramborách", v rostiinopisu marn hledala pl hodiny drobný

bílý kvítek, jehož u jednoho kraje lesa rostlo tu celé bohatství, a o nmž
jí Vilianka ])ovdla, že mu tady íkají „kohutina" (Lojzika vždy když
nco nevdla, ptávala se pokrytecky: „Jak zde tomu íkáte?" aneb

„Jak zde to jmenujete?" jakoby vdla, jak tomu íkají jinde) a

konen vyložila se z okna a hledla na silnici. Byla celá zalita

sluncem. V uzoukém stínu dom a domk hrály si dti, chromá
sousedka vejminkáka vyhívala vedle na prahu svou chorou nohu,

ze vsi ubírali se lidé na pole do práce, mužští s hrabicemi, ženské

s hrábmi a rouby v šátcích stažených tak, že tvoily jim nad ely
pístešek, všichni opáleni, otužilí a pospíchaví, jakoby nesmli ani

minuty ztratit. Prázdné vozy zvedaly ped nimi lehouké obláky
prachu a dobytek do nich zapražený unaven odhánl ocasy se hbet
dotrné mouchy. Nkolik hus lín si hovlo v chudém stínu píkopu,
a psi natažení v koutku u vrat jedva otvírali v tom horku nihouivé oi.

Ale pes tuto mdlobnou náladu parného odpoledne Lojziku zajímal

každý ten zjev. Pozorovala hru dtí a klid klímavé staeny, pozorovala

slepice na protjším dvoe u hnojišt pohrabující, zahlédla i mladou
dveku vybhnuvší jen v j.edné kytli a bez jupky s dvma konvemi
pro vodu a zadívala se konen v levo na tžký, vrchovaté naložený

vz, blížící se pomalu ke vsi a sténající pod nákladem úrody. Vše to

bylo pro ni novým obrazem nové skutenosti, a již i)roto bylo to

milé a vábivé.

Vz pejel, hospodá vedle nho jdoucí i)ozdravil ji do okna, a ona

dkujíc usmála se, jako by mu chtla pochválit ten plný šustivý jeho

oves. Dívala se chvíli za ním, jak kráí s kloboukem do týla, v pro-

pocené košili a s klátivým biem v ruce, ale v tom zasvítily jí do oí
široké slamné klobouky, bílé blzy a rozevené svtlé sluneníky. To
paní professorová Jakoubkova, jež zde meškala na letním byt, šla se

s dceruškami koupat. Mla ti, od ty do sedmi rok, a jí samé bylo

sotva víc než ptadvacet let. Ale dodávala mladistvému svému vzezení
vážnosti a dstojnosti zlatým skipcem, jenž sedl koketn na malém,
trochu prosedlém jejím nose. Holiky byly drobouké a tenouké po

27



410 M. A. Šiiuáek:

tatínkovi, ale živé a iperné, a tváiky i ruce již mly do sndá
sluncem ožehnuty.

S dtmi šla dcera pana ídícího, slena již ticetiletá, neforemná,

v polcviných rukavikách, z nichž vyhlížely palikovité ervené prsty.

Mla pkné chrpové oi, ale nehezká ústa a pevislý naervenalý nos.

Hned spatila Lojziku a pátelsky jí kynula.

„Pojte s námi," volala a stoupla si ped okno. Dvátka upejpav

^a, neobratn shýbala kolínka v poklonách slen uitelce, a paní pro-

fessorová plna úsmv v kulaté tvái kynula na Lojziin pozdrav a

také ji zvala, aby se šla s nimi koupat.

Lojzika, slabé zržovlá, dkovala, ale slena uitelová vidouc její

rozpaky nemínila povolit.

„Jdeme až k zatáce, tam není živé duše," lákala.

„A mlko je tam," pomáhala paní.

„A já vám pjím oblek, sestra si ho zde nechala," nabízela zas

slena uitelová.

Ale Lojzika se bála a bála, a všecka již hoela vrtíc jen hlavou

na veškero naléhání, sesílené na konec již i osmleným škemráním

dvátek.
„Kašlu ješt," chytala se poslední omluvy svého zdráhání.

„Vždyt je voda jako louh, to vám neuškodí," namítala paní pro-

fessorová, ale všecky útoky byly na konec pec jen marný.

„Jdte, vy jste samotáka!" vyítala slena uitelová, sklamána

v nadji, že Lojziku dostanou do vody a popasou se na jejích úzkostech.

„Slen se patrn ješt stýská po domov," pronesla náhle paní

professoiová povýšeným hlasem, který nasvdoval, jak je pesvdena,
že te na pravou píinu uhodila. Pi tom zbysten pohlédla na Lojziku,

aby jí neušlo hnutí její tváe, ani zákmit jejích as po tomto objevu,

jímž rázem vysvtleno všechno zdráhání.

„Když už te se jí stýská, jak pak teprv v zim," mínila slena

uitelová, „to se zde umoí?!"
„Ach ne, vždy se mn nestýská ani dost málo," prohlašovala

Lojzika. „A taky nebude. Mn se zde líbí, já jsem zde ráda."

„Ale pece si tak malounko zapláete po mamince a po Praze,"

prozíravostí svou rozradostnna, dorážela paní professorová.

„Ba ne, ani dost málo !" pronesla Lojzika upímné a zavrtla hlavou.

„Vždyt to není ani možná. To se jen nechcete piznat," stála na

svém milostpaní. „Já když jsem se vdala, ješt po pl let jsem si

nkdy zaplakala, a pišla jsem z vesnice do msta," dokládala, aby dodala

slen uitelce odvahy k piznání. Ale Lojzika ujišovala znova, že

necítí nejmenšího stesku.

Nebylo jí však uveno. „Jak pak by se vám nestýskalo ! Poprvé

z domova, od matky, v cizin!" dala se do výklad paní professorová.

„Co pak je to možná?" obrátila se ua slenu uitelovu v jakémsi pod-

níceném úsilí, dokázati Lojzice, že se jen petvauje. „Jako opuštná
holubika zde vyhlíží celá smutná na silnici, a zatím, srdce je u maminky
a dušika v Praze. Založila bych se nevím o, že mám pravdu ! A nechce

se ani od toho vzpomínání odtrhnout. To já znám, ó Božínku, jak je
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takové vzpomíuání nkdy milé. lovk se jím moí, ale pec je mu
milejší než všecko na svte. O ne, sleno, mué nic nezapete. To já

mám zkušenost!" dodávala tónem, který jakoby už uzavíral všechny

další námitky. Lojzika se už také nebránila, jen slabé se usmívala po-

<livuým, skoro bolestným úsmvem.
„No, my vás nebudeme odtrhovat od tch vzpomínek, však ony

asem taky pejdou, a pivyknete, sleno, vte mi, pivyknete. Já taky

l)ivykla, a vte mi, te už ani skoro si nevzpomenu, že jsem kdy

mla jiný domov, než ten, co mám nyní."

A podávajíc nejmladší dcerušce ruku, pevahou své zkušenosti

i osvdením své bystrozrakosti potšena, paní professorová vlídn a

úastliv Lojzice pokynula a rozšafn vybídla dti i slenu uitelovou

rozvážným : Pojme

!

Když zašli, Lojzika odešla od okna. Netšilo ji už vyhlížení. Zstalo

z toho pedcházejícího hovoru v jejím nitru cosi jako nestravitelné sousto,

cosi ji dráždícího a popouzejícího, co musela opísti pedivem svých úvah,

aby to pozbylo ostrých hran.

Byla to ta naprostá jejich pesvdenost, že se jí musí stýskat, a

to jejich nepochopení možnosti, že se po domov zastesknout nemusí.

Jako výitka, skoro jako usvdení z bezcituosti, vzpíily se tyto náhledy

v jejím nitru.

Jí se vskutku nestýská, ona vskutku nevzpomíná. Je to hích, nebo

je to nedostatek srdce? Nco abnormálního v tom nepochybn je . . .

Pani professorové se stýskalo po domov — ano, ale její domov byl

asi zcela jiný, takový, že na vzpomínání bylo radostí, stesk po nm
vlastn poznáváním tch jeho stránek svtlých a milých, jež postrádala

v život pozdjším. Kdežto jí, Lojzice, po em se má stýskat? — Po
souterrainní kucliyce? po smutku lože neduživého, nezhojiteluého bratra?

po neradostném dtství, po pozdjších letech plných úmorné práce,

kvasícího v úkrytu vzdoru, vynucovaného ponižování a bolestného strádání

a odíkání? —-
—

Komu to mže vysvtlovat, že teprv tady poprvé voln dýchá a se

narovnává, kdo muže pochopit tu horenou její dychtivost, pissáti se

k t-éto pdo, stvoiti si zde domov? — Nezná stesku a také nepozná,

ne, ne, ne ! ozývá se sesílen a stupovan v jakémsi odboji proti celé

minulosti v duši Lojziin.

A co matka, co bratr? — dotýká se zlehounka, úkradmo, bhví
odkad se vphživší otázka jejího srdce. Není to nevdnost, není to ne-

láska? — uká na nejcitlivjší jeho místo.

Jasn pedstupuje ped Lojziinu duši jejich obraz : Složitá, kostnatá

postava matky v šátku na hlav, ve vyspravené švonepajové jupce s vy-

hrnutými rukávy, s pocákanou zástrou, s klapajícími tvrdými pantoíli

na nohou, s tváí i)ituple strnulou v tžké práci celého života, s tím

písmem ochotné otrockosti na ele, skládajícím se malomocn do píných
vrásek, i kol pihruble modelovaných úst . . . A bratr — nesmlý, plí-

živý chlapec v odených šatech po Josífkovi domácích, jež jsou mu volky,

s vpadlými a bezkrvými tváemi, pohledem ulokaným a stále plným jako

27*
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zoufalé prosby, úzkého vpadlého hrudníku, hlkovitých rukou, dlouhých,

hubených, tápavých prst , . , Ne, ne — je to tvrdé piznání, avšak ve

vzpomínce na n je jen lítost, ale ne láska.

Je od nich odtržena, cítí to. Od matky celou rzností svého myšlení,

tužeb a snah, celým svým myšlenkovým a duševním svtem, od bratra

svou vlí žít, uzdravt, rozkvést a zrát v sílící pd nového života.

Nemže zpátky, nechce zpátky, ani vzpomínkou ne ! Praha, Opato-

vická uhce, sešlý dm, souterrainní kuchyka znamená pro ni rozbolestnení

zavírajících se ran, nový domov zde spásu. Pitlaena k nmu, chce ji

dýchat, vssát v tlo i duši. Je vtom hích, Kriste Ježíši?! — A zkusí

to, co ona zkusila, a prolámou se skalou chudoby a nepízn k sne-

sitelnjšímu životu, a uvidí, bude-li se jim chtít zpátky, bude-li se jim

stýskat, po té cest znamenané krví nejlepších sil, slzami úzkosti, že

padne pemožena ped posledním útesem. Ješt se ani nezvedla, ješt

leží pi samém .vstupu do nového života, ješt jen oddychuje po tch
vysilujících svízelích — a již má se steskem hledti zpt, zaplakat si

pro tu opuštnou minulost? — Ctla sic nkde, že i vzni se stýská po

žalái a poutech, ale to je básnická sentimentalita nebo planá fráze, nic

víc. Ji napluje naopak radostí a nevýslovným blahem to uniknutí ne-

návidné již ulici, nenávidnému bytu, popouzejícím ji každodenn
zjevm bezevzdorné již pivyklosti ponížení a rozlítostujícím ji zákmitm
marných nadjí, ba ona pímo se dusí štstím v tom prvním prociování

všech pvab nového svého okolí,- hojivého klidu a nepoznaných radostí,

jež z nho plynou, a v tom probouzení se nových sil, nových zámr,
s nimiž chce vstoupiti do nového svého povolání.

A to vše nemže pochopit ovšem paní professorová ani slena

uitelová. To vše je skryto jen v nejtajnjších záhybech jejího nitra.

Kdyby pochopovaly, mohly by tu její radost, to její štstí — a to její

nevzpomínání a nestýskání odsuzovat?

Víiv vzlétaly konejšivé a omluvné tyto myšlénky Lojziinou hlavou

a ocitly se na konec v úryvkovitých tíštích v sanctissimu jejího zápisníku.

XIII.

O tetí hodin zaklepala Lojzika na pokoj paní Kaškelínové a

když nikdo se neozýval a ona poznala, že je zaveno, zašla ješt do

kuchyn, ale ani tam nikdo nebyl. Vyšla tedy na dvorek a zoila svou

domácí paní vycházející práv ze zahrádky. Byla zržovlá po odpoledním

prodímnutí a po celé tvái rozjasnn byl úsmv.
Posvaily spolu (paní Kaškelínová kávu již v poledne uvaenou^

Lojzika hrneek studené smetany ze sklepa) a potom smluvily se, že

pjdou spolu k nedoseckým lesm, kde Lojzika dosud nebyla,

„Ano, ano," radostn souhlasila, „a vezmem s sebou košík na houby."

„Jest-li njaké najdeín," zasmála se paní Kaškehnová, vymujíc
kuchyskou zástru za ernou s krajkovým okolkem a svj bílý šáteek

za široký slamný klobouk. Ale nebylo z hub ani z nedoseckých les

dnes nic. Sotva vyšly, potkal je pan fará.

Byl to již starý sedmdesátiletý pán, ale nikdo by mu byl tolik nehádaly
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protože uosil Imédou vláseuku a pluá tvá spokojeného výrazu a do-

bráckého pohledu byla ješté svže zbarvena. Byl osobním dkanem, a

všeobecn se mu íkalo „jemnostpane". I úednické sleny, ba i vtšina

paniek jej tak oslovovala. Sotva jej paní Kaškelínová s Lojzikou
pozdravily, již je zval, aby se šly podívat na jeho zahradu. Byl vášnivým

milovníkem kvtin, a jeho zahrada stála opravdu za prohlédnutí. Nic

nebylo plátno zdráhání, ani odkazování na zítek, musely jít hned. Od
ei mnoho nebyl, ponvadž nedoslýchal, ale za to malé modré jeho oi
zrovna zpívaly radostí, když Lojziku s paní Kaškelínovou pomalu pro-

vádl kolem své chlouby, rosaria, vypínajícího v tichém stínu dumavých

cypiší špalíry vzácných svých exemplá, a kolem své lásky — táhlých

záhon plných ohnivých a strakatých karafiát, jejichž libodeché kvty
podobaly se z toulce kaliclia vykyplým zoubkovaným okrajm slože-

ných sukniek.

Lojzika byla v zahrad nadšena, a pan dkan labužnicky mlsal

tirády její chvály, výkiky jejíh) pekvapení i záící obdiv jejích oí.

Brzy pišla do zahrady za nimi i sestra a hospodyn jemnostpánova,

vdova po berním Svobodovi, se svou dcerou Kristýnou, majestátní, ale

trochu již odkvtající a zamlklou krasavicí s temnmodrýnia touživýma

oima. Potom ukázal se i dlouhý hubený pan kaplan Vítek, náruživý

vela, jenž na konec odlákal všechny k strakatému špalíru svých úl
v hoejším cípu zahrady a Lojzice vysvtlil své zlepšení odstedivého

strojku na vytáení, medu. Vzdálivší se mezi tím paní Svobodová brzy

se vrátila a zvala hosty do besídky, kolem níž vinuly se uálevkovité

pestrobarvé zvonky ipomeí, nad nimiž byla Lojzika pímo u vytržení.

V besídce pivítal hosty mladší kaplan Hruška, pkný jako obrázek,

ale pýící se jako nevsta. Paní Svobodová nabídla hostm erstv na-

trhané veliké ringle, jež se v ústech zrovna rozplývaly, a velebný pán

Vítek navrhl partii vlka. Hra ta se Lojzice rychle zalíbila. U jedné

stny besídky stál stl, jehož deska zakrývala vnitek rozdlený na

nkolik ohrádek. V každém rohu jedna malá, v i)rostedku jedna vtší

jako altánek. V tch rohových ohrádkách stálo po jedné liligránské

kuželce, v prostedním altánku jich bylo pt s erným králem uprosted.

Do každé z rohových pevustek vedly dva otvory, do prostední osmi-

liranné ti, ale všechny s opané strany, než s které se vlk spouštl,

r jedné ze ty stn stolu bylo místeko, odkud vyjíždl zkázonosuý

ten nepítel. Kolem nožky jeho natoil se provázek, jímž se muselo

siln a obratn trhnout, aby se vlk rozejel porážet stráže v rohových

vížkách a po pípad i vnikl do pevnstky královy a tam zitsobil

si)oustu. Ale sám se tam nesml utlouci — sic bylo zle, výprava zma-

ena — nýbrž musel hezky zas vyjíti a mimo altánek dokonati po vítzné

práci svj tanivý život.

Lojzika nejen rychle pochopila podstatu hry, ale vyzkoumala záhy

i rozijianité nepatrné fortele, jichž bylo teba šetit, aby so docílilo

žádoucího úspchu. Jak pevn teba navinouti provázek, jak se postavit

a opíti pi trhnutí a jak siln škubnout, trochu stranou, aby vlk narazil

lined na prostedek postranní stny a dalšími odrazy vloudil se do

královy tvrze.
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Hra ji rázem zaujala, a za pl hodiuy již jí tváe zervenaly, oi
se rozzáily a upjaté sledovaly obraty a karamboly roztaneného vlka,

jenž v slepé vášni vre vrážel do stn, odrážel se, vnikal do altánk,

porážel osamlé kuželky a zas vyrážel a otloukal se o hradby, až konen
vydechl v piruetách vždy delších poslední svou sílu. Na zdi visela

tabulka s pivázan}'m na motouzu crayonkem, jímž se psalo, kolik ku-

želek úhrnem každému z hrá se podailo porazit. Již pi druhé túe
paradovala na ní Lojzika nejvyšší íslicí, kteréžto vítzství ji tak roz-

veselilo, že nedovedla zakryti svou radost, která vybuchla hlasitým

smíchem a dozaovala pak dlouho tichými bezdkými úsmvy. Paní

Kaškelínová sedla za hry v pozadí besídky s paní Svobodovou, obé

zabrány do hovoru o žních, o kuchyni, o drbeži a lidech živých

i mrtvých. Mohly klidn a bez starosti si svovat svá tajemství, mysl

všech ostatních byla upoutána na nožku devného vlka. Sám jemnost-

pán, a jen pihlížel, zaujat byl partií a patrn se tšil z neekaných
úspch nové sleny uitelky, a kdj^ž jednou vlk, toe se ped samj-m

vchodem královy residence, nechtl dovnit, nepozorovan nadzvedl trochu

stl, aby mu pomohl. A pak tleskal a volal „bravo!", všecek rozjaen

potšením nad zdarem své nevinné lsti.

Teprve po šesté, v ruce s kyticí rží, jež pomáhal oezávati sám
pan dkan, vracela se Lojzika s paní Kaškelínovou z fary, všecka ješt
zveselena hrou a píjemn dojata vHdností a dobrotou, s jakou ji všichni

pij'ali, s ní jednali, tšíce se z její upímné dtinné radosti, jež v nich

ve všech jakoby byla rozehála dobrý rozmar. Ba sama slena Kristýna

se na konec na ni usmívala, a jemnostpán ji zval, aby jen zas pišla,

kdy jí bude libo. Tohk laskavosti u všech shledávala, že si až pomyshla

:

ím si to zasloužím ? A nejen oni, vše kolem ní jí pipadalo zjasnné,

pítulné, milé. Stoleté tyi lípy ped kostelem, žlutý kíž s plechovým

tlem Krista mezi nimi, bílý kostel s ervenou stechou a vžovou
bání, ba i ty pomníky a kíže za hbitovní zdí, jež zahlédla mížovím
vrátek mezi splývavými vtvemi cypiší, akát a smuteních vrb. Ze všeho

jakoby dýchala jemná vnitní radost, vše jakoby sladno bylo k písni,

jež za chvíli již zazní, docela tak jak v jejím nitru. Vše plulo ve zvláštním

osvtlení nížícího se slunce, vše zbleno jakoby vyvstávalo nad rozebhlými

veerními stíny, vše postíkáno jakoby bylo rosou a pokropeno úsmvy
konícího se dne : malé námstíko, štíty domk, výklady krámk, vy-

šlapané schdky k nim, dti ped prahy, psi ped vraty, husy v píkope
silniním, vozy v dálce se objevující s vrchovatou úrodou, vše, všecinko,

na pohlédla, jakoby bylo pijalo istší barvy, nabylo uritjších rys,

plastitji vyvstávalo z przranjšího podveerního vzduchu, piblížilo se

nejen k oku, ale i k srdci se pisouvalo, tak zlehka a dvrn a pro-

bouzelo vnm tichý, hejivý pocit: zhlížíme se, srazíme se ped opádajícím

nás soumrakem, ped plížícími se stíny a tmou, stuHme se ped veerem,

jenž jako poutník pichází z les.

A v duši Lojziiu rozvíily se všechny struny citu. Nikdy nezažila

tak krásných veer, jako zde v Kejnov. Drtila ji pímo jejich krása,

a te vytušujíc již opt z ochladlého a przranjšího vzduchu, z istších

barev svého okolí, ze sklonu a jako zhutnní slunce, 7. rozklikatlých
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stíu, z vn vlhnoucí zemo, z pedzvsti rodící se rosy, píchod její

veleby, byla všecka proniknuta pocitem šastné pokory, celé nitro

její se roznožnilo a prolinulo sladkým blahem. Kleknout na tu pdu,
a nechat padat všechnu tu nhu i nádheru zaslzenj-ma oima do hlubin

duše, svádlo ji toto až bolestn slastné roznžuuí nitra.

V Praze nikdy nepoznala toho dojímavého kouzla letních veer. Jaké

tam veery v Opatovické uhci ! Vedro a dusno jakoby se utloukalo jako

vzdušný žok v její úžin o rozpálené plochy dom, nemohouc uniknout.

Domy i lidé, vše je zemdleno. Na dvorku pes oddychuje jako v horece
s vyplazeným jazykem, v kuchyni na strop plno zemdlených much, na

rozvšeném s pavlae prádle plno sazí. Ošklivo, odporno vzpomenout

!

Tady volno, isto, vonno, sladko ! Z hluboká se dýchá v jakési

rostoucí touze, aby všecka ta ve vzduchu rozpuštná lahoda prostoupila

celou bytost. Žhavost dne se rozptýlila, od zem rozletují se chladné

oddechy rozbhlých stín, obloha bledne a níží se, lesy jakoby zotvíraly

své komory a propouštly do volného prostranství chladivou vni svých

hlubin. Svtlo západu se souká zvolna po vži chrámu, nahlédá okénkem
pod bá, jakoby se pesvdit chtlo, jsou-li zvony již pipraveny, aby

jemu i lidem na dobrou noc rozhlaholily se kovovými údery svých srdcí.

S rozezpívanou náladou veerních tch dojm v duši vrátila se

Lojzika s paní Kaškelínovou dom. Ve svém pokoji, plném svžího,

sluncem prohátého vzduchu, jenž sem vproudil otevenými okny, a plném
odlesku západu, jenž na hladkých plochách nábytku karmínov planul,

sala malou porcelánovou vázu se skín, naplnila ji na síni vodou,

vetkla do ní kytici z fary, pivonla k ní, jakoby omámiti se chtla

libodechem královských tch kvt, pak ji zanesla zpt a postavila do

stedu stolu, ale než vyšla opt, jednu rži, tu nejkrásnjší, s nerozvitým

poupátkem na pozadí temných lístk vzala a zatkla koketn za pas své

bluziky. V pívalu rozkyplého veselí a šastné pýchy zaskoila pak

do kuchyn pochlubit se zálibn svou okrasou, ale paní Kaškelínové tam
nebylo. Lojzika nahlédla na silnici a spatila ji ped kupeckým krámkem
v hovoru s eznicí Soukovou, která trochu šeplala, což Lojzice tu

clivíli pišlo tak k smíchu, že nemohouc se udržet, aby nevybuchla,

rychle vskoila zpt a bžela na dvorek. Na dvorku hrály si dti
Vihaniny. Z písku a smetí uhrabaly pltek, do nho nakladly kamínky,

zai)íchaly tísky, a to byla zahrádka, v níž se pásly krávy. Kolíek na

lirádlo byl pasák. Dti mly ruky samou hlínu, ale oi jim záily takovou

pohádkovou dvrou v jejich pedstavu, zvážnlé tváiky jejich jevily

takové zahloubání v jejich dílo, že Lojzika pešla kolem nich skoro

l»o špikách. Vyšla zahrádkou na trávník a posadila se na laviku ped
starý jeáb, jehož plody z pomeranová pecházely již do ervena, a
hledla na eku, na mírn stoupající protjší beh, po nmž se sváželo

tichounkým vlnním pes strništ, cesty a louky rudnoucí svtlo západu
pímo do stemnlé hladiny vodní.

Jako rozlitá svítící krev, z níž vystelovaly v právo a v levo,

v ped i zad ohnivé jazyky po lehounce rozvlnném povrchu, planul

ten obraz mizící koule slunení v tekutém zrcadle eky. Nebylo možno
do té lozžhavené výhn pohlednout. Vyšlehu,jícf zklikatlé jazyky tálilv
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se šíícím se pruhem až k rudé zjasnlé pile a mlýnu na druhém behu,
ale ím dál rozplývavéji a rozednéji. Rozpálené obláky, odtrhlé od

louícího se slunce, vrhaly svj nadechnutý obraz do tekutých záících

tch ervánk eky, plující tiše mezi zelenými behy.

Na trávníku, na nmž Lojzika stála, každý lístek trávy na okrajích

hoel. Drobné klasy a špiky vysokého sítí na samém kraji ped ní

ztemnly jako siluety na pozadí té rudé výhn. A pozvedla-li zrak

o malounko výše, vidla nad nimi v mihavém svtle roje zpitých komár
tak oste, že je mohla spoítat.

Duše její byla peplnna velebou té krásy. Takové dojmutí v ni

bylo rozpjato, že dech se jí tajil a oi slzely. Byla to až muivá tíse
štstí, ve kterém lovk jedva udržuje plá.

Pohlédla zvlhlýma oima na levo k ernému mostu, aby si ulevila,

odpoala. Mezi pilíi nad samou hladinou prolétaly vlaštovky, jakoby se

stihaly na vzájem. Letly tiše a prudce, tu smoily špiku kídla do

hladiny a rozeily ji šíícím se pruhem a pevrátily se skorém na znak
v rozkyplém opojení veerem, pak zas vzlétly, zašvíily a již zmizely za

erným nehybným pilíem. Byla to dovádivá hra, zálibná a vášnivá,

jakoby využiti chtly každé vteiny, než nadejde noc a než ony skrí
a stuh se v komrkách svých podkrovních hnízd. Sotva zmizely, již tu

zas byly, zablaly se jejich uáprsniky, zaernaly jejich fráky, zašvíily jejich

hlásky, zatepetala se smoená jejich kídla.

V lahodivém ukonejšení sledovala Lojzika jejich rej. Aby lépe

vidla, stoupla blíž k okraji, kde smutn jako opuštná troska na nízkém
dn spoívala rozbitá loka bez vesel, u níž vé vod chladilo se pt
bílých hus se zervenalými od borvek zobáky. Sotva že lín zaštbetaly,

když uslyšely její krok, ale ani se nepohnuly.

Když se po hodné chvíli ohlédla zase v právo, kde slunce zapadalo —
již celý obraz byl zmnn. Vyhasla výheií na nebi, vyhasla i v ece.
Na stydnoucí obloze zbyly jen ržence drobounkých oblák, jejichž

okraje dodoutnávaly a tuhly, a nad mostem stála vtší oblaka zbarvená

purpurovou záplavou, jejíž zakalený obraz zachytila ztemnlá a jako

zhustlá, ale kovovým chladným leskem bleskající hladina. Bylo ješt svtlo

u zem, ale jaksi sestydlé ; ohraniující západní obzor temn zmodral

a zadýchaly z nho iouké páry.

Vlaštovky vylétly na posled vysoko, tak vysoko, že je nebylo skoro

ani vidt — a pak nepozorovan ztrácely se ke svým hnízdm, jedna

za druhou. Po most hnal chlapec dv jalovice z pastvy, a k ece
s táhlým buením pospíchali voli, odpažení z prvních vrátivších se

potah. Voláci s kalhotami vjsoko vyhrnutými pospíchah za nimi,

práskajíce bii, do chladivé vody. Od mlýna vjgela lehká loka, v níž

sedl zamouený stárek, mocnými pohyby vesel pluje proti vod. Jakoby

pod svým duem mla ostrý bit nože, tiše a jist roztínala loka hladinu

mííc pod pilíe mostu. Razplývavý obraz mode pruhovaných jejích

bok pospíchal pod vodou s ní, jako k ní pibit, a pod ním ve vtší

ješt hloubi zakmitly se chvílemi bílé rozkhkatlé skvrny obrazu placaté

epice mlynáovy i zamoueného jeho kabátu.
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Zveseleným pohledem stihala Lojzika loku až za most, a taková

tichá touha se v ní ozvala, také se tak projet než nastane noc a zazáí
hvzdy, po té temné hladin mezi pisouvávajícími se k sob behy, do

jejicliž stromoví pospíchá v úkryt šero veera. V tom však objevila se

v zadních dvíkách zahrádky paní Kaškelíuová a zavolala jasným a

vhdným svým hlasem

:

„Sleinko — pojte, pojte, veee je na stole!" (Pokraovám'.)

Dcera professorova.

Všední píbh ze života. Napsal Stanislav Jarkovský.

(Dokonení.)

IV.

am, hned pi první tverylce a v rozmluv stále perý-
vané ekli si všecko, co cítili už pes pldruhého léta

a co inilo jim tu dobu tak sladkou . . .

Nejdív, tak jakoby žertem, a pak teprv, když se

procházeli a on cítil, jak její ruka se chvje na jeho

rameni, sklonil se k ní nepozorovan a povdl jako

po delší úvaze :

„Jarmilo, já vás mám rád, nesmírn rád."

Neodpovídala na to, jen zardla se hluboce a zdálo se jí, že mladá
její prsa rozskoí se blahem, radostí i úzkostí zárove. Teu její sen,

ten její nejkrásnjší sen, kterým se kochala tak dlouho, tak dlouho!

Nebe se jí najednou otevíralo do koán . . . Jarmila byla píliš prostou,

nic rafíinovanou, aby byla ])ozorovala už dávno, jak ji má rád. Že jí

není odklonn, vdla arci, — ale nic víc. A te on, Ladislav, ten

hezký, bohatý hoch, po nmž toužila všecka dvata snad celého kraje,

vybral si ze všech ji, dceru professora, která nic nemá ... Už pece
vdla, že jen ta trocha vdomostí a dovedností domácích je pro dve
málo, tím mén ddici velkostatku, jako je on . . . Ale nerozmýšlela

dlouho a radost nesmírná jala všecku její duši, že sen její se vyplnil . . .

„Už od té doby vás mám rád, když jsem stál tenkrát vedle vás,

pi zkouškách ku koncertu, pamatujete se?"

Poád neodpovídala.

„A i)ak, když jsem byl u vás, s tmi úlohami ... a když o prázd-
idnách za vámi jsem jezdil . . . Zi vámi, rozumíte, a ne za slenou
Betty," usmál se, narážeje na dívjší slova Juniiiliníi, jiiniž l.Kiisluva

škádlila svou pítelkyní.
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Zas hudba zaala hrát a po Jarmilce zaal se shánt pan berní

adjunkt; Ladislav ji však uchvátil.

„Jarmilko, pro bh, vy poád mlíte ..."

Professorova dcera nebyla schopna slova, — te ml ji ve svém

náruí, ach, to štstí ne\ýslovné ! Chvla se všecka a teprv když zatáeli

na její místo vedle matky, kde na ni už ekal díve zadaný ten berní

adjunkt, vyouhlý, pergamenový úedník s kotlety na tváích, pivinula

se k nmu tsnji a zašeptala v sladkou odpov:
„Já vás také ... už dávno."

Pan berní adjunkt na Ladislavovu zdvoilou omluvu blahosklonné

se usmál dodávaje

:

„To nic nevadí, to nevadí."

Byl si vdom své svrchovanosti nad pouhým studentem, by sebe

bohatším. On, berní adjunkt, úedník, který se mže už ženit . . . toho

musí si vážit každá holka, která nic nemá, a je-li z lepší rodiny, tím

spíš, aspo by nepišla do horšího. A vysoko se vypínaje tanil a hopkoval

tu mazurku, jako by byl za to placen. Konen pece si odlehil

:

„Uf, to je horko, vite ... už dávno jsem se tak nepotil jako dnes.

Ale je to nápad od tch student, v ervenci tanení zábavu ..." Akoli
nikdo pana adjunkta sem nenutil a nelíbilo-li se mu to kepení, mohl

jíti dom.
Jarmila poád nic než neurité jakési ano neb ne.

A také škádlil: „Bude se vám stýskat po studentech, co?. . . Nu,

mlte, jsme tady my, my vás neopustíme." A zasmál se tomu domnívaje

se, že ekl vtip.

Druzí oktayáni také se louili se svými láskami, ne však tak opravdov
jako Ladislav; vtšina z nich pak, asi pt nebo šest, sedli ve vedlejší

svtnici u piva a pokuovali spokojen. Vojtovi pivo po dopoledním šam-

paském valn nechutnalo . . . Byl to pece jen zvláštní cit, nemusit se

po osmi letech najednou už bát professor a apoštol Ondej ili Rokos
František se tšil, že bez opice odtud nepjde.

„Ješt nám udlej ostudu," napomínal Vojta jazykem již velmi tžkým.
Rokos odvtil njakým nepkným slovem na dkaz, že opice nemusí

teprv picházet, když tady už je.

Soukup Jan, miláek pán, stál u velkých, sklenných dveí opíraje

se o n. Bledá tvá v rámci vysokých erných vlas a v erném jeho

obleku vynikala tím více a v jeho temném oku neobráželo se tolik radosti

a spokojené mysli jako u tch jiných . . . Sem tam pec pro njaké
dvátko si došel, ale nemluvil skoro nic. Te pro Jarmilu spchal.

„Pro jste tak smutný, pane' Soukupe? Vy byste pec mohl být

nejvíc vesel ..."

„Mamince je dnes trochu špatné . . . mám tedy strach . . . Tšila
se a íkala vždycky, že pjde dnes se mnou."

Ba, tšila se vdova po doktorovi, tšívala se velmi a íkávala: „Víš

co, Jeníku, až budete mít ten abiturientní, pak t tam uvedu. Jiné matky
uvádjí do svta své dcery, — já dcery nemám, pjdu tedy s tebou."

Už v sext Jan cht necht musil chodit do taneních hodin, jenom
proto, aby mohl taniti také s matkou, až pijde ten vytoužený vee . . .
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Jako dve byla pauí doktorová sotva dvakrát nebo tikrát aa njakém
venkovském plese, pak tou náhlou smrtí a když nouze pišla, pestalo

všecko . . . Te bylo po radosti, s tím nesmírným kašlem a ješt že

Jana uprosila, aby šel. Mimo to pišli pro kollegové a Jan tedy šel,

ale nerad, a trpkost mísila se mu v to veselí, teba že každý ze zúast-

nných professor pkn s ním pohovoil, jej chválil a na budoucí plány

se vyptával. Medicína byla jediným jeho cílem, chtl býti tím, ím byl

otec, jehož nikdy nepoznal a jehož jen vídal vybledlou už podobiznu,

mladého, plného života, v kroji trochu zastaralém. Arci, bude to krušné,

vdl, ale spoléhal na vlastní práci a na pomoc, kterou slibovali mu se

všech stran, zejména pan Píborský . . .

Paní soudcová opt upozorovala paní Píborskou, kterak Ladislav

až nápadn se má ku dcei pana professora. Dáma ta mla také syna

studenta, v sext, a tudíž také zájem na vneku a z jiných píin
i zájem na rodin Zárubov. Kdyby nebylo totiž bývalo toho professora,

—
• tvrdívala ona —- mohl být její Emáuek už v septim, ba dokonce

v oktáv. Jinak se vdlo všeobecn, že Emánek byl kvítko povedené,

jak co do rubriky mravného chování, tak co do prospchu v jednotlivých

pedmtech. Komu Záruba dal známku nedostatenou i na vysvdení,
ten musil býti už krom té drahé duše — velmi nevdomý; a to ješt

ji dostal psobením editelovým, který sám byl pítomen zkoušce na

postupnou. Za to se te odvdovala.
„To je vám prý divné dve," vykládala paní Píborské. „Otec ji

prý uí latinsky ... a ecky. To bude hospodyn, no, nedej pán bh
takovou nevstu do domu ..." dodala jizliv.

Tak to šlo dál a Jarmila, kdyby to byla slyšela, byla by se vru
podivila, co všecko má umt a co ne.

Semeno padalo ovšem na pdu velmi kyprou, ba uzrálo ješt téže

noci v drazné napomenutí, jež Ladislavovi bylo hokou kapkou do íše

jeho blaha . . .

Jarmila, ješt když odcházela, zašeptala mu, že on je všecko její

štstí . .

.

Oktáva zstala ješt dlouho pohromad, uejprv s professory, kteí

však druh po druhu se vytráceli. Mluvilo se te, jak studenti všelijak

si pomáhali bhem tch osmi let, jak dovedli podvádt — arci že neekli

ješt všechno, — a professoi poslouchali ta doznání s blahosklonnými

úsmvy : vždy vdli dávno, o všem. Jest vn stejný ten život ve

školních lavicích, život docela zvláštní, život pro sebe, osmiletá stopa

v mládí pemnohých z nás, život docela výluný, který pro jiného nemá
smyslu než pro školu, — a blaze, nemá-li ! Ten, který honí se za jinými

cíly v ten as, — leda sem tam njaké to malé milkování, uu, bh mu
to odpus, teba že slavná konference ani tohle neodpustí, — ten není

tím pravým studentem . . . Vno stejný je život ten, neustále tytéž vci
v nm se opakují, stejné jjoklesky, které dlali ped nánn, dlali jsme

my, a dlati budou i)o nás, tak jako mezi žákem a uitelem byly vojny

neustálé, jsou a budou vn. Ale pes to je nesmírný pvab v tom
a cosi vznešeného, když tak možno stopovati, jak se vyvíjí mladý duch
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a jak stoupá po žebíku vdéuí den ode dne, od hodiny k hodin.

Utíkáme z té školy, když mžeme — a pec na ni vzpomínáme všichni,

po všechen život. Zda s láskou vždy? — a í je to vina, když

s nenávistí? —

-

Rokos František vrn splnil daný slib a Vojta, který pes nesmírné

kvantum, jel vypil, pece si zachoval jistou míru vnímavosti, vida, jak

Rokos je malomocný, dal se do hokého pláe. Vždycky plakal, když

byl „namazaný". Bylo to ovšem již ke tvrté hodin ranní, když už

slunce se ohlašovalo jasným svtlem, svítíc na porozházené kvty a útržky

lehkých šátek, bílých a ržových, na ušoupané podlaze prázdného už

sálu. Oba dostali se dom jen pomocí ostatních. Na Vojtu stail jeden,

ale Rokosa musili vést dva.

Jasné letní slunce svítilo už vesele, když se skonila tato pout pes
námstí a Panskou ulicí, pou každého roku stejná. Vždycky dva nebo

ti ukázali tímto zpsobem, že jsou už lidé vlastní správy životní

a svobodné vle, zahajujíce takto vstup do života . . .

Ladislav zatím odejel ve svém koárku do Zalužan a s letním jitrem

smálo se na všechno jeho štstí. — Soukup Jan už dávno dlel

u své matky.

Jen jednou, v pondlí po té, poštstilo se Ladislavovi dohoniti

Jarmilu na procházce k Zalužanm, tak jako v loni — šla opt s tou

svou pítelkyní, sob a Ladislavovi na pekážku ; te, kdy oba tak toužili

po osamotí, nemlo však to setkání již toho pvabu a Ladislav ve své

velké touze odvážil se i toho, že pod záminkou svých speciálních dík
šel se rozlouit s Jarmilou . . . Stál s ní na chodb prvního poschodí,

jež professor obýval sám, ruku v ruce s ní, která jej provázela. O, hezká

byla Jarmila te v tch domácích šatech, prostých, s vyšívanou zástrkou,

istá jako labu, s ervenou rží ve vonných tmavých vlasech. Vzala te
tu rži a prost, nehledaným svým zpsobem, který neznal affekce jako

jinde všecko díví konání, zatkla mu ji za knoflíkovou dirku. On se

uchopil tch jemných ruek bílých, které kolikráte psaly mu na vysvdení
jeho známky a líbal je, stoje už na prvním schodu. A ona dala si je

líbati, nebo píjemný žár se jí pi tom rozléval po všem tle, žár neznámý
a touha, aby líbal a zulíbal ji všecku ; stála tak s hlavou trochu na zad

sklonnou tak, že mladá její šije vypjala se a líbezná kivka jejích ader,
v korset spjatých, vlnila se ve vší nádhee jejich osmnácti let. Byla jako

princezna pijímající královský hold své kráse ... Na chodb stála na

devné podlaze jenom štoudev naplnná studninou vodou, vedle ní

škopek a naproti almara, z níž vyvívala páche hnijícího tvarohu ; v kout
byl špalek o tech nohách, na nmž dopoledne tlouklo se maso, aby

b}'lo mkí. Stny tu a tam byly oprýskány a vápno oloupáno až pokud
dosáhl Svatopluk. V tom okolí starém, ošumlém byla ona jako erstvý

kvt mezi starými folianty nebo jako teplý dech, který z jara zavje
na snhová pole.

„Jarmilko, ekni mi ješt, že m máš ráda a že m budeš mít

ráda, poád, vi?"
„Budu, Ladislave, už jsem vám to ekla," šeptala mu, trochu ne-

klidn naslouchajíc, neblíží-li se kdo z kuchyn nebo z duli. Z kuchyn
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mohla býti jista, tam bdla matka, aby se uic nestalo a Ladislav aby

uebyl vytrhováu . . .

„O, Jarmilo!" a vystoupiv výš o ten jeden schod objal jí šiji.

Jarmila pravou rukou snažila se smeknouti jeho ruku a vyvinouti

se mu ; však síly jí slábly a odpor ím dál tím byl menší. Na brániti

se, když to všecko bylo tak krásné ? On pimkl si ji k sob blíž . . .

a políbil ji zvolna ve tvá, pak v ústa, na elo a na oi, jež ona pivela.

Xevzpouzela se už nic. To teplo dívjší stalo se žárem, prochvívalo jí

tlem celým a cítila, jak je jeho, všecka jeho . . ,

„Jarmilo, budeš mou, vi, ... a já si pro tebe pijdu," slíbil jí

v této chvíli posvátné.

... A jako ve snách slyšela breti jeho koárek, který se vzdaloval.

Odešla na pavla, aby se trochu uklidnila a aby ochladila tváe, jež ji

pálily od jeho polibk . . . Venku byl teplý, ervencový den, pes nebe

táhl se jemouký bílý závoj mrak, kterým poslední slunce proráželo,

z polí až sem slab zavánlo dozrávající žito a na protjší steše devník
a kolny vrkali domácích holubi nebo procházeli se tam mlky. Po suchém

dvoe procházel se kohout a sem tam piletl njaký vrabec ukradnout

slepicím zrnko obilí. V koutech povalovalo se menší hospodáské náiní

domácího a u boudy na etze a v stínu dímal pes po chvílích lapaje

mouchy, které ho šimraly.

A potom poád žila Jarmila jako ve snách . . . Ladislav zas odejel

s matkou do lázní a Jarmila ekala, až po prázdninách že se vrátí.

Nikdo uic nevdl, co se mezi nimi pihodilo, a ani otci to nepovdla . . .

bála se v duchu, že by tím pišla o' svoje štstí. Ovšem že tušilo se

všelicos a že povídalo se všelicos ; nemlo to však ani podstaty ani

váhy a celkem nebylo na tom docela nic nepirozeného. Professor však

pemítal o tom pec, teba že neml podklad vážnjších než sdlení

paní Emilie : ostatek nebylo nesnadno poznati, co hárá v té mladé díví

duši a z toho, co vidl na tom vneku abiturientním — on bedlivji

ješt než kdo jiný všiml si tenkrát své dcery a Ladislava —- nebylo také

nesnadno dovtípiti se, že milá cho mla pravdu. Pi rozhovorech od-

poledních nebývala Jarmila tak pozorná jako druhdy, a — ach! na sta

takových znamení, která opakují se pokaždé a pokaždé stejn. Professor

rozmýšlel tedy, co initi. Má vefc nechati tak, jak je, anebo záhy uiniti

l»ítrž té lásce? Ale pro by to pro bh inil, co je v tom zlého? . . .

Zas pebíral námitky s chotí už nkolikrát pebírané a opravdu nevidl

v tom žádných tak velkých pekážek, ba vbec žádných — le ten ne-

dostatek vna! . . . Tšil se však íkaje si v duchu, že za to je Jarmilka

hodná a domácí. Vždy, — vzpomínal trpce, — vede mu vlastn všecko,

celou domácnost, matka o mnolio se nestará leda o své návštvy a vy-

cházky : Jarmila šije na dti, upravuje, vaí doma a dlá co mže.
I nádobí umývat a i)oraahat služce není jí za tžko — snad tedy opravdu

by jí kazil štstí, kdyby ji od její lásky odvracel. Mimo to sám byl tak

dobrý a mírumilovný, neml srdco kazit ten mladé lásky kvt, bál se

Jarmilina pláe, bál se výitek ženiných a proto byl rád, že Ladislav

je ze Zalužan pry a že nedojíždí sem.

A tiik prázdniny plynuly tiše, a vesele do nich plálo slunce srpnové

a pak záijové ...
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Ne však všude bylo veselo, a nejmén v pokoji, jejž obývala paní

doktorová Soukupová se svým Janem. Churavost vdoviua vlekla se nejdív,

pak letla úprkem a uchvacovala ubohou paní hrobu blíž a blíž. Studenti

v mst poádali zábavy, akademie a výlety, ale pi nich nikdy nebyl

ten, který by si byl tch radostí nejvíce zasloužil. Soukupv Jan. Ten
pilný, hodný hoch nikdy nehrál žádnou roli v malém tom mst, kde

zvuéívají nejvíc jen sudy prázdné.

A jedné nedle srpnové, krásné, teplé, kdy nebe bylo isté, jen

pi obzoru pokryté tu a tam bílými malými obláky, jež nehybn stály

nad vzdálenými zamodralj^mi lesy, kdy celé msto bylo tam kdesi v nich,

v tch hvozdech vzdálených, úastníc se studentské jakési vycházky,

a kdy na námstích a ulicích bylo teplo a mrtvo, Jan Soukup kleel

u postele své matky, která hubenou svou pravici položila na jeho ernou,

kueravou hlavu a snažila se pohladiti jej po líci. Nemohla a musila

ruku zas opít o jeho tém. Cítila však na jeho tváích slzy.

Nesmírná bolest zaryla se do její hrudi, bolest matky, která musí

opustit dít a zanechat je bez pomoci ...

„Jeuíku, Jeníku, . . . nepla . . . jen hodný bu ... u se, . . .

a na maminku nezapomínej," blábolila už s velkou tíží. „Když pijde

pokušení, ... na mne vzpome ... a všecky svoje dobrodince, . . .

i toho professora ..."

A poád ješt chtla dávat nauení, však nemohla. Jen zmatený

kížek udlala na jeho bledém, bílém ele ... O, mla plné vdomí, že

opouští svého Jana, svého jediného Jana, te, kdy pjde do svta, kdy

potebuje její pomoci a její rady snad nejvíce. Dív pomýšlela na to,

že se s ním posthuje do Prahy, aby ml lehí živobytí a — aby se

jí nezkazil. ... a te musí ona pry a on do svta sám, a sám tam

zstane. Blízkých píbuzných nebylo . . . ó, byla to tžká, hrozn tžká
smrt a louení srdcervoucí. Pi plném vdomí byla, jen všecku sílu

tlesnou vzaly jí souchot . . .

„Pán Bh ti to opla, Jeníku, že's byl tak hodný a zsta . . .

zsta ..."

Ta bolest v srdci a v duši její z toho louení byla jí nejhorší.

Cítila, jak to s ní pádí už ke konci, tomu hroznému, nejposlednjšímu

ze všech.

Tak celé odpldne ležela chudák sotva sa hýbajíc a Jan byl u ní

sám. Léka, který zde byl dopoledne a pipravil syna na vše, slíbil, že

pijde veer ; byl také tam na výlet . . . Te sebou hnula chtjíc po-

vstati, — ale klesla hned zase zpt : chtla vzíti syna do náruí a

pitisknouti ho k sob, ješt naposledy, ach — však už nemohla, šeptala

nco, emu Jeník už nerozuml. Myslil, že matka má nízko pod hlavou

a upravoval podušky. Políbil ji na elo, zlehka a pomalu, a matka se

trochu pousmála ; za ruku ji vzal znovu, i tu políbil a držel ve své . . .

... Z dálky bylo slyšeti veselou hu,dbu vracejících se výletník,

kteí mli jíti kolem. Zprvu jen rány bubnu vzncovaly ízný pochod,

pak ostatní nástroje zetelnji a zetelnji prorážely podveerní' ticho.

Z chalup toho pedmstí vybíhaly ženské a kde jaký kluk ješt doma
zstal, bžel te naproti : bj-li také Sokolové na tom výlet . . . Matka
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Janova jakoby také byla zaslechla ty zvuky . . . pohnula sebou znovu a

Jan cítil, jak její ruka tžko klesá a jak velké oi její se pootevely

a zstaly upeny na ...

A když hudba šla kolem, boun a vesele poád, Soukup Jan plakal,

plakal usedav ...

Slunce vyšlo zas, jakoby nic se nebylo stalo, vidlo ten velký

smutek a ten bol, dívalo se na poheb a na sirotka, který kráel za

truhlou sám, protože ti vzdálení píbuzní, kterým na rychlo psal, byli

píliš daleko a byli nebohatí. Ddit nebylo co, pro by pišli? Kráel
sám, za ním professor Záruba a pan Píborský ze Zalužan. Rakev nesli

studenti, kollegové, a i ti, kteí byli z blízkých vesnic, pišli, a položili

na hrob velký, krásný vnec z letních kvtin, ervenobílé jeho stuhy

byly podivné veselým tónem v té smutení symfonii . . . Uinili tak

k vli Janovi, protože mli v pamti ješt docela erstvé, jak jim Jan

ochotn dával opisovat všecky úlohy a všecky pípravy a jak celou

tídu vytrhl z nesnází maturitních. Nezávidli mu jeho vdní a mli
ho jen rádi, protože Jan byl chudý a skromný, a nikde nechtl vynikati.

První dny svého velkého žalu našel pohostinství u professora Záruby

a poznal zde jemuocitnou povahu Jarmilinu a dorstající Vlastu, která

na osielého abiturienta, o nmž otec tolikrát a tak rád vždycky vy-

právl, i>ohlížela s velikou soustrastí a úctou. Spolenost professorova

vytrhla Jana ponkud z nesmírného jeho trudu a rozhovory uitelovy

vlévaly útchu i sílu do jeho duše. Tím se také stalo, že professor

svoji roznduvu s Jarmilou, k níž pece se odhodlal, odkládal znova

staraje se zatím o Jana. Ta starost byla mu však usnadnna, když pan

Píborský prosil studenta, aby v Praze byl jeho synu spoleníkem
i rádcem, tak jako byl dosud: bylo by se stalo tak jako tak, jen že ta

smrt vc ponkud uspíšila. A Jeník na ten as byl zaopaten stravou

i bytem, — o to ostatní nemusilo být už tolik starostí . . .

Až když zase malí studenti se sjíždli a ti velcí odjíždli, když

nastala pravidelná školní práce a veery se dloužily, zaínaly ty neskonale

smutné dui podzimní, kdy listí v parku zvlhlé a sežloutlé kroužilo ve

vzduchu, kdy na ulicích bývalo bezedné bláto a všude kolem šedivo,

když vítr fuel a déš pleskal do oken professorovy pracovny, kde sedával

te Záruba u sešit primánských, a když Jarmilka poád klopila hlaviku,

tžkou myšlénkami na Ladislava, odhodlal se konen otec, uvésti trochu

svtla do té vci.

„Na neustále myslíš, Jarmilo?" tázal se jí jednoho takového truchli-

vého, deštivého odpldne, když byl Vlastu, te už také úastuou jeho

prací, za njakou záminkou i)oslal ven. „Jsi mi njak píliš zamyšlena

a již ne tak veselé mysli, jaks bývala. To není dobe."
Jarmila zardla se a mlela.

„Máš ráda l/adislava, vi?"
Ta otázka pišla z istá jasná. Ale byla povdnu mírn, laskav,

ne snad vyítav.
„Tatínku, nehnvej se, — mám."
Pak vypravovala mu všecko, i to, že Ladislav jí slíbil, že pro ui pijde.
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Tu tedy zaal proféssor svj výklad, jako vždycky klidn, tak jak

byl zvyklý ve škole.

„Milé dít, nic se nehnvám a nemám k tomu žádné píiny, —
pec však myslím, že už jsi šla trochu dále, nežli jsi mla . . . Nu,

mladá mysl neuvažuje píliš a nestalo se nic, co by nebylo lze napraviti.

Nic nemám proti té — nu, už snad známosti nebo lásce, — ale ! Pece
povznáším varovný svj hlas a prosím, abys nedávala mluviti jen a vý-

hradn srdci, aby bolest potom nebyla tím vtší. Uvaž, že Ladislav je

mlád, te pekroí svj dvacátý rok, je tedy velmi mlád a že, bude-li

opravdu studovat, mže se ženit nejdíve za pt let ... a i kdyby
k hospodáství pešel, sotva pišlo by k tomu díve. To vše za okolností

nejpíznivjších. Jsi mladá, arci, a mžeš ekati, —- ale on pijde te
do svta, tam uvidí jiné, — kdo ruí ti za to, že se k tob vrátí s týmiž

city, s nimiž odcházel? Je ovšem hodný hoch, teba že Latiník špatný

i fiek, ale to by nevadilo, když má velkostatek, -— jak snadno zapo-

mínají však mladíci takových horkokrevných slib ! Prostedk, donutiti

pak ku dostání slibu, nemáme, a také by to bylo to nejposlednjší—

"

„Tatínku! ..."

„Nevyrušuj mne, —- vím, že chceš íci, že t má rád, ano, vím, —
te! A snad bude t míti rád i pozdji. Ale jiná je zde ješt vc, —

-

jelio rodie. Vážím si jeho otce, je to hodný, rozumný jinak muž, po-

,chybuji však, že by tak snadno pivolil ke satku s dvetem, které,

— bu toho bohu žalováno, — nemá žádného vna, jež vážnost, které

otec v úad se tší, nenahradí. A ješt mén by souhlasila ona, matka.

Pokud ji znám a dle toho, co o ní jsem slýchal, patí ona ješt více

než on k tm kruhm mšanské šlechty, která je uzavenjší proti

kterýmkoli jiným vrstvám, než kterýkoli jiný stav. Leda sem tam njakého
bohatého advokáta pipustí k sob . , . Snad šlechta rodová spíše pro-

razí hradbu svých pedsudk než oni . . , Jsou to lidé vtšinou bez

hlubšího vzdlání, obyejn ddici velkého jmní, jež nastádal nkterý
pilný pedek, majitelé velkých obchod a závod neb velkoprmyslníci

a penžníci, jdoucí jen za kapitálem a penzi. My professoi, úedníci,

jsme jim úednickou bídou a závidí nám jen té tak zvané vážnosti a té

pednosti, kterou míváme pi veejných slavnostech, závidí úedníkm
i tu uniformu nevdouce, jak to zlato na nich a to stkvoucí tepení je

bemenem, které jen tíží ... Je to dlouhá kapitola, moje dít zlaté,

kterou snad pozdji lépe pochopíš . . . Budou chtt míti pro Ladislava

zase bohatou nevstu, zas peníze, jimiž zakrývají takové kruhy nedo-

statky duševní a nedostatky citu, jichž asto bývá velmi mnoho. Bylo

by dobe pro n, velmi dobe, kdyby hrdou krev svou promísili s naší,
.

která je zvyklá pracovati do únavy, asto víc než nejnižší dlník tovární,

a jichž práce se zneuznává. Pro nás zas nebylo by to dobe a mžeme
být rádi, že tžko se tak dje . . . Nicmén s bolestí bych nesl, kdyby

se dostalo odmítnutí tob, dít drahé, kterou mám tak rád, —- vždy
víš ! S bolestí bych nesl sklamání tvoje a bolest tvou . . . nic ti neza-

povídám, jen varuji t ped píliš velkou dvrou . . . Ale njc nebylo

by zase pro mne sladšího, než kdybys jednoho dne s Ladislavem po

boku mi ekla: vidíš, jak jsi se mýlil. Bh to dji"
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Jarmila poslouchala tiše, smutn. Co mla na to íci? Cítila, že

otec má pravdu a pece zas nešlo jí na mysl, že by Ladislav ji mohl
opustit . . .

p Píšete si snad?" tázal se ješt otec.

„Ne, tatínku. Ladislav chtl, ale já nesvolila, dokud ty o niem
nevíš a nedovolíš."

„Tomu jsem povden, že jsi tak upímná a že moje obavy se ne-

splnily . . . Dovolil bych rád, kdyby dovolili i jeho rodie ..."

Venku už stíny podzimního veera poínaly se roztahovati a v pra-

covn se smrákalo. Drobný déš neustával a kapky s okenního rámu
dopadaly zvolna, v nepravidelných intervallech na plech okenní ímsy,
litery vždycky jakoby zazvonil. Už asi tyi dny slunce se neukázalo,

pršelo poád, a všecko bylo vlhké, vlhkost prorážela i do pokoj a

pronikali všecko. Všecky pedmty venku byly jako olízané a všecky
byly špinavé, ueúhledné. Nekonené bláto stékalo do rigol a škarp a

lídyž kdo pes ulici pecházel, jal se rozvažovati o každém kroku a trvalo

vždy hezkou dobu, než pešel i peskákal. Na námstí bylo celkeni

•ticho, lampá rozsvcoval už jednu lampu uprosted a nkolik nárožních

a jen po jedné stran, pod podloubím chodilo nkolik pán z kanceláe
narovnat ztuhlé údy, asi ti z mladších professor a nkolik pár dvat,
jež vytáhla sem láska k studentm. Ti vzhledem ku pítomnosti ostra-

žitých paedagog spokojili se jen s nkolika vyzývavými pohledy a n-
kolika slovy prohozenými mimochodem. Jindy, když bývalo pkn a hono-
race se procházela naproti na širokém, volném chodníku, bývalo jim zde
volnji . . , K sedmé hodin vytratili se i poslední procházecí, páni
z berního úadu, a námstí ztichlo docela ; uliqe byly už dávno mrtvy.

Temno už bylo a tichem tím šuml jen déš, který te zhoustl, pleskaje

d) patník a kaluží a dávaje pod okapy stech a v kolenech okapních
trub pravé koncsrty šplouchajících vod . . .

V duši Jarmilin od té doby padal stín na její lásku. Jen sem tam
ilovdéla se o Ladislavovi, když Soukup psal professorovi podávaje zprávy

o svém žití ve velkém mst. Jan studoval medicínu a chodil piln do
))iH3dnášek, Ladislav dal se na práva. Oba chodívali jen do divadla, jehož

zvJáš Ladislav byl velkým milovníkem. Oba tšili se už zase na vánoce,

ež Jeník ml ztrávili v Zalužanech. A tšila se také Jarmila, penesmírn . .

.

Nevdla Jarmila, že život není vždycky takovým, jakým se zdá
lovku v sedmnáoti létech . . .

. . . Bjdy dva dny ped štdrým veerem, kdy pijel Ladislav zas

l'jnejprv do msta X a je pravda, že nikde se nezastavuje jel rovnou
k professorovým, na pkných saních a s koníky svými, vyšperkovanými
pkn. Professor byl ve školní knihovn, a pivítaly Ladislava i)aní Kinilie,

Jarmila a Vlasta; potšení bylo na všech stranách, kde nejvtší, snadno
lze se domysliti. liadislav pomáhal slenám strojiti vánoní stromek ekaje,
až professor se vrátí, v jedenáct hodin, a když Vlasta na chvíli se vzdálila,

ješt ke kupci pro njaké svíky, osaml se svým dvetem.
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„Jarmilo, máte-li mue tak ráda, jako jste mla a vzpomnla-li jste,"

na kterouž druhou ást své tužby ptal se dues už asi po tetí. „Já byl

u vás myslí neustále ..."

Jemná vn jehlií z vánoního stromku nesla se pokojem, tím pa-

rádním, v kamnech praskal ohe a venku se chumelilo.

„Jen jestli opravdu?" vyznly pochyby Jarmiliny v tuhle námitku.

„Ale Jarmilo!" a už ji ml opšt v náruí a zas ji líbal.

„Ne, probh, ne . . . kdyby pišla maminka nebo Vlasta ..." vzjjou-

zela se ani upímn nechtíc. „Puste mne!"
Milované dve v náruí však se nepouští jako kus provazu . . .

„A kdyby pišla . . . a to ví . .
."

V tom opravdu venku cosi šustlo a klika cvakla, a Ladislav —
Jarmilu pustil.

. . . Professor Záruba v duclm nebyl spokojen s tou návštvou. Sem
tam peslechl už narážky všelijaké, což bylo mu tím nepíjemnjší, an
jednou dokonce cosi uznamenal, že dobrý úspch Ladislavv pi maturit
z filologie uvádí se s tímhle ve spojení, arci jen docela žertem a pa
pátelsku. Zas už se chystal k rozhodnému kroku, pímo u pana Pí-
borského a jako vždy, chystal se dlouho. Te Ladislav trochu jej usmíily

když mu vykládal, že by rád pešel na hospodáskou akademii, — aby

se díve mohl státi samostatný^m.

Proti zámyslm Ladislavovým ani pan Píborský nebyl. Sic dovdl
se také o synových spádech, ale omezil se koncem vánoních prázdnin^

když Ladislav pijel z X už po tetí, s Janem, jen na tato slova:

„Poslouchej, hochu! K professorovým Zárubovým i vlastn ke slen
nejezdi. Darmo dláš dveti nadje, když se ženit ješt nemžeš a když

v citech svých jsi neustálený. Až budeš hotov se studiemi, pak vol.

Bude-li se ti ješt líbit slena Jarmila, dobrá, já proti tomu nebudu,

holka je prý hodná, jak mi povídal pan editel. Jmní sic valn mít

nebude, než na to se nepotebuješ díky bohu ohlížet . . . Jen pokej!"

To byla ovšem pkná e, lišící se podstatn od nevážných po-

známek paní Píborské. Kdyby byl tohle slyšel professor, možná že by

byl zmnil svj písný soud o bourgeoisii, k níž Píborského poítal.

Ladislava to roztrpilo, ale zdálo se mu, že láska jeho tím roste . . .

Sotva však odejel po Tech králích do Prahy, opt s Janem, už zase

byl povolán zpt, — k umírajícímu otci ...

Za zimního veera jel pan Píborský z honu, jako obyejn komo.
Bh ví, co to bylo, snad že zimou trochu skehlý b)d anebo emení
z rukou, na nichž ml kožené rukavice, mu vyklouzlo a on dobe a
v pravý as je udržeti nedovedl, když k lekaje se ervených svítilen

lokomotivy náhodou kolem jedoucí vzepjal se a necít jako obyejn
pevné ruky jezdcovy po nkolika divých skocích pehoupl se pes zábradlí

silnice a srítil se s úboí sic nevysokého, ale tak nešastn, že vymrštný
ze sedla jezdec pádem tžce, tžce se poranil a k pední nohu si

zlomil. Teprve když pan Píborský dlouho nepijíždl, šli jej hledat a

pivezli jej, sic ješt trochu pi vdomí, ale tak zuboženého, že syn už

jej nezastihl pi život , . .
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Paoí Emilie z toho soudila podle zdání docela správn, že te co

nejdív zasedne na panství pan Ladislav, — a pak ona.

Ale smrtí tou mnoho, mnoho se zmnilo v Zalužanech. Sic zstaly

všecky dvory ve vlastní správ, tak jak byly, ale paní Píborská nijak

nechtla setrvati v míst, kde dsila ji stále vzpomínka na to hrozné,

nenadálé neštstí. Za nedlouho pesídlila úpln do Prahy, kde mli svj

dm a v rodinné porad ustanoveno, že Ladislav, který služb vojenské

šastn ušel, dokoní tento rok studijní, pak že se odebere na dv léta

na hospodáskou vyšší školu do Bonnu a po té že se ujme ízení opušt-

ného panství s dosavadním správcem sám. Rady té úastnil se i poruník
Ladislavv, bohatý advokát doktor Horský, pítel zesnulého a jeden

z nejváženjšíph advokát pražských, který byl nemálo pyšen na svoje

styky s vyššími kruhy. Ty vyšší kruhy arci všímaly si ho jen tenkráte,

když mly zapotebí jeho ostrovtipu — ale toho nikdo nikdy z tch
bláhových šplhavc nepozoruje . . .

A jsou to zejména zas ty kruhy méšácké, které snad nkdy do-

vedou se vyrovnati bohatstvím leckterému rodu vznešenému a které se

pachtí po panském úsmvu jak po svém spasení. Panský rod hodí jim

nkdy kost své pízn a tší se, jak se mšáci mezi sebou o ni rvou.

Pro kus panské náklonnosti dovedou opustiti všecko, i hrdost národní,

pro kterou ostatek nikdy si nedali koleno vrtat.

Když pak Ladislav byl s matkou o samot a plány se dopádaly,

pravil: „A potom se, matiuko, ožením."

„Hochu, co t zas nenapadá, — snad ne s tou professorových?"

„Nu ano, s Jarmilou."

Ale paní Píborská rychle se vzpamatovala, že velkým odporem by

u Ladislava asi nepoídila. Zmírnila tóninu

:

„To bych ti neradila, vždy dve nic nemá a na svoje panství

dostaneš teba šlechtinu. Vím ua píklad, že baron Hasenburg rád by

ti dal barouessu Elsu ..." Mla dodati, že by byl také rád penzi
Píborských si pomohl.

Od smrti svého chot stala se paní Píborská k Ladislavovi zvlášt

nžnou, jak pirozeno. V nm soustedilo se jí te všecko její blaho a

Ladislav ml také matku rád, velmi rád, jakož vbec rodinný život byl

u nich vždy harmonický, pkný. Jen z pouhé lásky, trochu zaslepené

touhou po blahobytu pozemském, pála matka Ladislavovi bohatství, —
proti Jarmile mluvil mimo to ješt starý hlas nevraživosti a odpor
k jejímu otci, který — jak se domnívala — je tak urazil. Proto také

tím ochotnji pesídlila do Prahy a potají pracovala o tom, aby velko-

statek byl prodán ješt díve, než Ladislav se stane plnoletým. A se

pak zakoupí jinde, — vždy je v Zalužanech nevázalo nic než truchlivá

vzpomínka na dsné poslední okamžiky chot a otce.

Mnohem rozhodnji proti zámyslm Ladislavovým stavl se doktor

Horský. „Žádným zpsobem tolio neite," domlouval, „pece si nepo-

kazíte skvlou builoucnost takovým dvetem. Vhodným satkem navážete

styky, které vás i)onesou dál a dál. Dáte se volit do snmu, pak do

íšské rady ... a jak siuii|ii<t budete moci býti povýšen i do xtnvii š!t>- ,

chtického!"

28*
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To bylo také doktorovým nejvyšším páním, pro které byl by vlezl

do každé sebe špinavjší díry.

„Takhle," pokraoval, „co se z vás stane? Statká, který zakrní,

a kdo ví, nebudete-li toho pozdji litovati. A na si kazit léta, ve kterých

mžete ješt neho užít. .
." Také starým svtákem byl pan doktor

Horský.

Tak pracovalo se a útoilo na Ladislava se dvou stran, ne usilovn,

ale asto. V románech a povídkách takovýmto odporem láska obyejné
se podncuje a roste, ve skutenosti nikoli.

I Jan ucítil následky smrti svého dobrodje pana Píborského, zvláš

když Ladislav druhého roku odejel do Nmec a on v Praze osaml. Ne-
nahlížeje, pro by ml pijímati odmn, když služeb žádných nekoná,

vymluvil se na vzdálenost svých studijních ústavv a podkoval se za do-

savadní byt v dom Píborských a také za stravu, i proti výslovným

prosbám Ladislavovým, a protloukaje se hodinami, vedl truchlivý život

studenta, který domova nemá. Prázdniny, hned ty první, trávil však pece
v X., u professora Záruby, který pokud mohl vrn plnil slib daný tehda

jeho matce. Jakožto hostinský pokoj byla upravena professorova pracovna

a Janovi pkn ubíhaly líbezné dni prázdninné. Chodíval s professorem

na procházky, hovoívaje s ním o Praze a o pomrech eských, astji
však provázíval Jarmilu a Vlastu cestou k Zalužanm. Tch rozpomínek
na cest té, kde v dálce míhala se poád vž Zalužanského kostelíka

a vížka bílého zámku mezi košatými stromy a topoly ! Jan vdl o Jar-

milin lásce — vdl i o mranech, která nad ní visí . . .

fieem Janovým pozorn naslouchávala i Vlasta, te roztomilé šest-

náctileté poup, polorozvité, jíž srdce zaínalo tlouci vždy silnji, když
Jan byl na blízku. Jen že poád bledý byl se slabým rumncem v líci

;

erné jeho vlasy zhoustly ješt víc, leskly se, a pod nosem vyráželo už

slabé, erné chmýí. Z oka, toho velkého, krásného, tesknila neustále

truchlivá melancholie a jen když na Vlastu se podívalo, zaplálo vroucn
a zazáilo. Zaínali se milovati i tihle dva, nevdomky, znenáhla, a sami

nevdli, kdy a jak to pišlo. Kvetla te rže na cest Janova života,

— rozkvete-li pln, bude-li jeho a vyrazí-li i poupata na tom kei
lásky ? . . .

. . . Neml úmysl žádných pan professor Záruba, když Jana k sob
zval, ani toho nejmenšího mu na mysl nepipadlo, — ale když vidl,

jak Jeník dovedl se rozveseliti, jen když Vlasta je doma, ba jak dokonce
ji pemlouval na studentskou akademii, tverylku a besedu si zadávaje,

v duchu se mu rozsvítilo, — a vzpomnl mimodk na svoje nkdejší
pání . . .

Jarmila smutnjší byla než jindy, a zstala doma s dtmi, kd.yž

Vlasta a Jan odcházeli s rodii do té studentské zábavy . . . Ne, pec
nemohla, musila se k tomu odhodlati mu psát, když ji tak za to prosil

v list, jejž pinesl jí Jan. Od tch vánoc s ním už nemluvila a vidla
jej naposledy v lednu, o pohbu otcov, kdy se na ni tak bolestn usmíval,

s vdkem za ten její dojemný altový zpv pi rekviích. Hlas její tehda

tásl se teskliv pohnutím a úzkostí divnou a vynutil slzy i tm, kterým
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všecka ta pohební sláva byla lhostejná . . . Dosud stále poslouchala

otce nepouštjíc se do korrespondeuce a už tomu bylo šest nedl, co

ten jeho list zstával bez odpovdi. Tak nemohla jej pec nechati a když

dti ulehly, zasedla k otcovu stolu a psala.

Oteven}'m oknem šuml srpnový déš, ješt vlažný, a jednotvárnou

svou hudbou provázel touhyplné Jarmiliny myšlenky. Stínítko lampy vrhalo

svoje svtlo jen na malý kruh kolem, odrážejíc paprsky z bílého papíru

na Jarmilinu pobledlou tvá. V tom polojasném temnosvitu mla tvá ta

nesmírný piivab a pipomínala obraz njakého mistra malíe ze sedm-

náctého vku. Ticho kolem. Oi se jí zamžily steskem a po tch jemných

lících stékaly slziky . . . „Kdybys vdl, Ladislave," — tykala mu po-

nejprv, tak jako on jí ve svém dopise tykal, a zdálo se jí to tak pi-
rozeno, — „jak nesmírn je mi teskuo, že T zde nemám ! Pro nepi-

jedeš také sám, aspo na chvíli, na jediný okamžik, abych t vidla

a abych vidla Tvoje oi, jsem-li v nich ješt tak, jak jsem bývala,

abych slyšela Tvj hlas, který mne volá . . . Nechtla jsem psáti, aby

nikdo nemyslil, že se ti vtírám," — a mla na mysli jeho matku, —
„ale nelze mi už váhati déle, musím Ti íci, jak T mám ráda ne-

smírné a že tenhle život bez Tebe je mi peukrutný. Pije, poj mi

to íci svým hlasem, že m máš rád ..."

Cosi prochvívalo tím listem, jako obava. Mla strach o nho z toho,

C) sem tam povdl Jan o jeho matce a poruníkovi . . . Rozhlédla se

kolem po tch haldách knih a papír, rozložených v polostínu a temuu
stranou, aby Jan ml zde více místa, a Jarmila vzpomínala, jak a koli-

krát tady v tom pokojíku myslívala na a jak její milování tady rostlo ..

.

Ze zásuvky vyala otcv starý píruní katalog a vyhledala tam rubriky

Ladislava Píborského. Tam poád stálo nkolik tch známek, z latiny

a etiny mnoho dvojek, také z nminy sem tam nkterá a dole, v rohu,

poznámky erveným inkoustem „Vergil VL J—20." a „Dem." pak ti

slova ecká a „4". Mj Bože, tenkrát! . . . Snad pece to nemla dlat

a prohešit se takhle proti dve otcov ... A vidla v duchu Ladi-

slava, jak byl septimánem a oktavánem, a celá prostá historie její lásky

táhla její duší . . .

Pkným svým písmem napsala adressu Ladislavovu, a Ladislav —
odkládal s odpovdí, která když konen pišla, zaínala s omluvou.

A omluva, to bývá lásky první mráz . . . Odkládal i svj píjezd, . . .

a když konen koncem záí pece pijel, — ne, ne, vždy ji pece
zas tak zulíbal, ohnivji než kdy jindy a k sob ji tiskl, její tlo pružné,

které te bylo v plném kvtu . . . Ale byl to jiný ohe, který proudil

v žilách Ladislavových, když ml ji u sebe tak blízko, zas v tomže

l)okoji, kde naposled pestali krášlit vánoní strom. Jarmila byla také

všecka rozrušena neuritou tuchou a zdálo se jí zas, že štstí její už

už je na dosah její ruky . . .

„. . . To pece Jan je vroucnjší," pemítal v duchu professor po

odchodu Ladislavov. „Ten toho navypráví o tch pomrech a vcech
pražských, všecko ví, co dje se a chystá v literatue, jak na sumu
bylo, co eský lid v Praze si povídá a jak smýšlí, — kdežto v tch
kruzích Ladislavových nezdiiji se o to všecko ani zajímati. Ani nevdl,
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že trojúhelník je šifra Nerudových feuilleton ... a o nových knihách

nic . . . tou-li tam vbec eských knih? ..." a nechtl už ani mysliti

dále. — Za to. paní Emilie již se usazovala na Zalužanech a triumfujíc

v duchu nejen nad paní sudí, ale i nad paní iditelovou, což inilo jí

zvláštní potšení, dávala pro sebe posílati koár a jezdila dokonce s lo-

kajem na kozlíku. Zvinu, se kterou ped devíti lety musila se rozlou-

iti, mla zdvoj- i ztrojnásobenu ve své špižírn nepoítajíc haldy vcí
ostatních, jež velkostatek pináší v hojnosti. Také byt mla jiný, dstoj-

njší, na námstí — dávná její toaha, ztroskotavší se vždycky na dif-

ferenci padesáti zlatých inže, — tak, aby celé msto vidlo, když se

tam zastavuje zalužanský koár. To všecko jen v duchu . . .

... A na hrob paní Soukupové kvetly ješt kvty, vedle suchého

a poloshniléhT vnce, který tam ležel už dávno. Ješt ji ml v pamti
docela erstvé, tu svou maminku, Jan, a ješt pro ni plakával docela

dtsky, když navštvoval její hrob. Jednou, už v íjnu o tch prázdninách,

ped odjezdem Janovým, stáli tam všichni ti, on, Jan, Vlasta a Jarmila,

a plakali všichni : Vlasta proto, že slzel Jan a Jarmila sama nevdla
dobe pro. Snad proto, že Ladislav od té doby, co byl tady, ješt
nepsal. V podzimním tom odpoledni bledé slunce klonilo se za vzdálené

lesy, tam v tu stranu, kde byly Zalužany a kde prokmitala vížka zalu-

žanského zámku mezi zelením už valn žloutnoucím, a zapadalo pozne-

náhlu, tak jako její štstí. Jen že slunce ráno vstane zas a zase pijde
hát a svítit, ale láska, která zapadá, kloní se rychleji a rychleji do

bezdna zapomenutí a nevrátí se už nikdy, nikdy . . . Slunce však jest

jen jedno, lásek pak mnoho, mnoho na svt. Východ lásky krásnjší

je a pvabnjší než východ slunení, by to bylo i na klidném moi
jižním, velkém, širém, kde východy jsou nejskvostnjší, — ale západ

její nastokrát smutnjší je, truchlivjší mnohem i než ty studené, krvavé

západy zimní a bolestnjší než dlouhé, táhlé a zmírající soumraky kraj
severních. —

. . . Te ješt líbeznji bylo v kraji, ba i na smutném hbitov,
kde stáli, kde všecko bylo ješt zelené a odkud výhled byl do luného
údolu, jenž v slunci ješt se koupal. A ticho bylo zas, — jen chvílemi

zašelestilo to v korunách lip ped kostelíkem, v tichém pianissimu . . .

Snad byl to duch té vdovy pod drnem stlívající, který chvl se o bledou

tvá ernovlasého medika, který poád stejn hodný byl, protože na ni

mysliti nepestával. Za její lásku ztracenou vznikala mu nová a tak jak

svoje dít zbožovala matka, tak te vzhlížela k nmu Vlasta, zbožnji
ješt. Jarmila vidla to všecko a bylo jí toho líto.

Pak nastaly zas ty pochmurné dni podzimní, ob bývaly samy doma
a nemohly ani vyjíti v tch neasech. Hrob paní Soukupové býval ne-

urovnán, promoen a deštm všecek rozšlehaný. Kraj šedivl a hndl,
husté mlhy válely se po zoraných lánech a z luk jakoby poád se kou-

ila pára. Tesklivo bylo venku, tesklivo v srdci Jarmiliu, nebo Ladislav

už nepsal . . .

Jako blesk pišla tu zpráva, že zalužauské panství je prodáno, ja-

kémusi vídeskému fabrikantu. Mkdo nieho se nenadal, a jmenovala se
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summa ohromná, kterou ten žid za to zaplatil. Nebylo pochyby, že prodej

byl velmi výhodný.

Hromová ta rána uhodila z mraen, jež stahovala se nad Jarmilou

a jejím srdcem víc a více . . . Nebylo nic tžko bojovati proti ní, která

byla tak dobrá a která za živý svt nechtla, aby mysleli, že se jim

chce mermomocí vetíti do rodiny neb získati snad jejich bohatství:

bylo by jí snad milejší bývalo, kdyby byl Ladislav schudl. Ladislavovi

zas nebylo nesnadno dokázati, že takhle je to lépe, že panství prodáno

dobe, že zakoupí se jinde ješt výhodnji, ba doktor Horský sám již

vyhledal panství jiné po jakémsi šlechtici ... jen že na opaném konci

eského kraje. „Tam v sousedství má svoje statky rodina Karlických,"

podotkla matka, která se už vzdala nadje na onu tlustou baronku Elsu,

ponvadž odnesl ji jakýsi dragounský poruík, domnívající se, že nese

symbol žoku naditého penzi; a ml co nést. „Mají dv dcery, však je

znáš, každá dostane aspo plmiliónu a budou ješt ddit po rodiích. .

.

Kdyby takhle oba statky slouily se v jedno."

„Ale, maminko, co pak myslíš . . . pec Jarmila ..." namítl Ladi-

slav, uesmleji už než jindy.

„Ješt se ti to z hlavy uevykouilo? Považ jen, do takové rodiny!

Kdyby zemel otec, matka s tou pensikou nevystaí a budeš to mít

všecko na krku."

Professor Záruba sám asto, asto o tom pemýšlel, jak by bylo,

kdyby náhle umel, dív ješt než opatí všecky svoje dti a bývalo mu
z tch myšlenek až úzko.

„Maminko, —• já jí slíbil, že si pro ni pijdu."

„Tak? . . . Tos neml, Ladislave," odvtila matka, ale nic se ne-

zlobila. „Nu, když se však stalo, stalo se, —- bylo to nepedložené, ne-

rozumné slovo . . . které nelze vážiti tak písn . . . Pemýšlej o mém
návrhu a zatím se piprav, pojedeme uinit návštvu Karlickým a ped-
stavit se jakožto noví sousedé." A odložila „Uber Land und Meer",

jež držela na klín.

Tolik dosáhla, že Ladislav do X. už nejel . . .

U professor trávil vánoce Jan. Tenkrát neml, co by vyídil z Prahy

a Jarmila ukládala dar vánoní, který pipravovala pro Ladislava, dva-

náct jemných šátk hedbávných, do nichž vyšila Ladislavv monogram.
On však nepicházel a už druhý její list zstával bez odpovdi a víc

j)sát nechtla. Boles nesmírná svírala jí srdce a hru.
. . . Pi tom pi všem život plynul dále, bhem docela obyejným

a všechen dj té lásky mladé odehrával se jen v Jarmilin duši, dj
známý ode dávna, opakovaný neustále a neustále trpký, smutný. U pro-

fessor nic už .0 tom se nemluvilo, paní Emilie tušila, žo sny její se

bortí a professor tšil se, že je po všem. Osud mstil se jí za to, že

kdysi paní professorová pohlížela s hry i na hodného syna švadleny. —

Uplynula léta, léta dlouhá v prbhu nesmírn, jen krátká v roz-

pomínce. Ve své pracovn, docela jiné, s jinými okny a jinou vyhlídkou,

menší než byla tam ta, sedl professor Záruba už valn sostaralý a inil

si výpisky z jakési knihy. Byla steda, odpoledne, kvtnový, pkný den
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plný vn, která zavívala až sem, i se zpvem skiváním. Naproti u stolu

téhož sedl jiný muž, mnohem mladší, plavovlasý, s plnovousem stejn

plavým, trochu tlnatý, a rovnal njaké lístky. Byl to suplent téhož

ústavu, František Novotný.

„Když už jste tak velmi laskav a ochoten, >antišku," dl pro-

fessor Záruba, „tož mi, prosím vás, pelilédnte ješt tuto korrekturu,

abych ješt dnes ji mohl odeslati do Mnichova, Snad budeme hotovi, než.-

pijde Jarmila."

„S radostí," odvtil ochotn mladý suplent, „dám se do toho hned.

A v knize mi zaškrtnte, eho teba, já Vám to také vypíši, pane professore."

„Dkuji vám ... ba skoro nemohu již, . . . zas ke se o mne
pokouší ..."

Za chvíli, když už k páté se chýlilo, zaklepáno z ticha na dvee.
„Jen poj, Jarmilko, poj ..." volal professor vlídn.

A Jarmila pišla, ustrojená na vycházku. Nic neztratila ze své dí-
vjší krásy, a starší byla a plnjší v tle i v tvái, jen vážná byla

a smutná. Suplent Novotný vstal, šel jí vstíc a podával jí ruku, trochu

suše, prkenn, ba jako cize. Oba druhové ve školních trudech odložili

svoji práci a odebrali se s Jarmilou. Když pišli do velké aleje lipové^

která vedla z msta k malým lázním a kde byly laviky, usedl professor

Záruba na jednu z nich. „Vy si jen chote," pravil, „já si tady nco-

petu," a vytáhl z kapsy svrchníku jakousi archeologickou rozpravu

Dv léta už byl zde. Z X najednou byl pesazen. Pro? —-Ach,

to je tak snadné, prosté: ekne se z ohled služebních. Záruba pracuje

prý píliš mimo školu, kterou zanedbává. Udání už díve uinné pi-

neslo ovoce, protože pseudonym Zárubv byl již píliš známým a —

-

slavným. Chtli jej tedy ponížiti a ponvadž vcných doklad nebyla

žádných, volila se tato forma, a on takoka vypuzen odtamtud, kde žil

a psobil pes dvacet let . . . Te ml jen nižší tídy a válel ten Sisyfv

kámen mrzut a zemdlen. Už nedovedl snésti tak obratn a trplivé sko-

táctví student, kteí mu pipadali te mnohem horšími než díve bývali.

Pak se jich te hrnulo mnoho na studie a školy byly peplnny . . .

Te tu svoji knížku zavel a na poslední svou oktávu vzpomínal.

Kde je všude tch dvanáct hoch! Michal a Martinek už kaplanují a

Vojta te napomíná svoje sedláky k mírnosti a stídmému životu : na

sob nejvíc zkusil, jak je koiina vcí nepíjemnou. Khon Leopold je

ve Vídni, v advokátní njaké kancelái, už doktorem. Mládek Josef po-

slal mu ped nedávném svou první knihu básní, v níž u nkterýcli bylo

datum tehdejší oktávy ! Zeman pestal studovat práva a sedlaí doma,

Beránek a Hurych jsou auskultanty a o ostatních nevdl ... A Ladi-

slav a Jan? . . . Jeho uenníci rozprchli se, a zstal jen on hlásat dále

krásu a pravdu, a s ním Jan, jeho miláek . . .

Tenkrát, když se s nimi se všemi louil po maturit, myslil, že

jimi takoka svou rodinu rozšíil — pec ani zkušenosti mnohé nena-

pravily jej v tom marném doufání, — te jen asi dva, Mládek a Míchal

Vojta, — Jana neítaje, — posílávali blahopání ku jmeninám, víc nic.

Pes tu lásku, kterou k nmu mli, zapomnli pece. Je to tžká kletba

uitelského stavu, že práci jeho neuznávají le na úmrtním lístku, kde
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každý professor je horlivý, milovaný a všeobecn vážený uitel i kollega.

Ale jindy tem nahoe je písný málo, tm dole moc, jednm-li je vhod,

protiví se druhým, — a když pak po létech žák pijde k rozumu a do-

vedl by oceovati námahu uitele, zase zapomnl dávno na všecko to

úsilí a tu snahu; v pamti zstaly mu nejvýš jen trpké vzpomínky na

dvojky, trojky a pestálé tresty, pi nichž žák vždycky je nevinen, —
jako každý vinník,

V loni v srpnu provázela Jarmila sestru Vlastu a švakra doktora

Soukupa do menších lázní na eském severovýchod, kde Jan se léil

ze zddného neduhu. Tam v malé jisté elegantní restauraci, když ne-

bylo lze jinde nalézti místa, pisedl k jich stolu mladý pán a dáma.

„Ach! to jsi ty, Jeue, odpus, že jsem t hned nepoznal, jsi všecek

zarostlý," — a Ladislav upímn potásal Janovi ruku. Nebylo divu, že

Jana nepoznal, valn sešel; te už skoro rok byl ženat. „Zde moje

cho . . . doktor Soukup, pítel ze studií, o nmž jsem ti asto vyprávl . .

.

tvoje paní snad . . . trochu moje studentská láska ..." a usmíval se

pi tom klidn, jakoby to byla vc tak všední, bezvýznamná.

„Ne, Ladislave, — slena Jarmila, — její sestra je mojí chotí..."-

„Ach, pardon." A Ladislav te teprve hryzl se do rt. „Já jen

vdl, že jsi si vzal slenu Zárubovou a ml za to, že to slena Jar-

mila . . . Jak se ráíte, sleno?" chtl konvencionalní frásí napravovat

svoje provinní, vtší, než se domýšlel.

Jarmila byla bledá jako stna a dovedla ze sebe sotva vypraviti:

„Dkuji, dobe."

Mladé dámy bavily se suše o denních lázeiíských vcech. Sotva že

Ladislavova cho dopila kávu a Ladislav sám sklenici piva, poroueli se.

Cítili všichni nesmírnou tíhu toho nešastného, nepedvídaného setkání . .

.

Jarmila snášela klidn vdomí, že Ladislav je ženat, už asi dv
léta, — co si mla poít? — ale že pam její lásky takhle bude zne-

vážena, naplnilo duši její bolem novým, nekoneným a stará rána roz-

krvácela se znovu. K Janovi Ladislav už dávno uvolnil svj pátelský

l)omr: na jeho ostrovtip a bystrost zaal znenáhla žárliti, pítomnost

jeho pamatovala jej neustále na jeho žákovská léta, a pomr jeho k ro-

din professorov na sliby inné Jarmile ; a tak starý svazek, dív pevný

a upímný, uvoloval se víc a více, až rozvázal se docela. Bylo to tak

pirozené, a sám Jan nechtl jinak : zanevel na Ladislava, že opustil

tu dobrou Jarmilinu duši. — Kolik takových pátelstev z mladistvých

let rozplyne se v nic a s tmi, s nimiž stýkávali jsme se jindy denn
dvrn, rozejdeme se nkdy na vždy ! . . .

Jarmila pak po nkolika msících svolila státi se chotí suplenta

Novotného, který byl už na ad státi se skuteným . . .

... A professor Záruba odložil svou knížku docela, dívaje se, jak

v nevelké dáli kráí jeho nejstarší dcera se suplentem Novotným po ban-

kete rovné aleje, v jejímž zelenavém stínu odrážel se její šedivý letní

šat a tmavoervený sluneník . . . jeho Jarmila, kterou má tak rád a která

te bude pokraovati zas v té existenci málo utšené. Tu vzpomnl na

její díví bol a hlava mu klesla . . .
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Jan Neruda.
v

Biograficko-litcrární studie od Bohuslava ermáka,

(Pokraování.)

ako doklad jaré tehdy innosti Nerudovy uvádíme, že krom
již vytknutého v prvním tvrtletí „Obraz života" uveejnil

básn: „Ze života" I.

—

IV., které v „Knihách verš" pod zá-

hlavím „Lístky „Hbitovního kvítí" ást I. „Ze srdce" na-

lézáme, „Kolovrátek" a „Loretánské zvonky" I.—VIIL, jež

rovnž v „Knihy verš" pojaty, a z posledních pouze básn :

IV., V. a VIIL, a prosu : „Erotomanije", „Byl darebákem",
v kteréžto rt ásten své mládí líí, a „Mla gusto", z níž první dv
práce do sbírky „Arabesek" pijal, vedle „List o ledaems" I.—IL,

referát o eském divadle a literárních. Za ponkud klidnjší doby dub-

nové dopsal, nepochybn již díve zapoatou, lyricko-epickou báse „Di-

voký zvuk" a napsal ásten za pispní Fr. Holiny zajímavou causerii

„Mému vrabci", kteréžto práce v kvtnu v druhém roníku „Máje", jejž

tehdy Vítzslav Hálek redigoval, vyšly.

O motivu k básni „Divoký zvuk", jejíž hrdinou jest šílený houslista

a skladatel, potloukající se mezi uherskými cikány, zmiuje se Neruda
v poznámce na str. 311. „Máje" r. 1859. jak následuje: „Lumír" podal

r. 1856. (str. 1076.) dle jiných list krátký životopis „uherského muzi-

kanta" Antonína ermáka. Byl jsem už tenkráte dojat osudem zvláštním

hudebního tohoto velikána.. Pozdji jsem sob, byv jedním ze svých pátel
náhodn ješt jednou na bohatost látky této ku romancím upozornn,
umínil, že zajímavé osobnosti ermákovy použiju, abych cyklus romancí

sepsal. Piznávám se, že jsem látce „Lumírem", loského roku i Wester-

mannovým asopisem podané veliké násilí uinil— nešlo to ale jinak.

Antonín ermák, šlechtic z Luidu a Rohansu, byl prý vlastní syn hrabte
Štpána lUeshazy-ho, ddiného vrchního župana Trenínské stolice a

eské dámy rodu vznešeného. Ponejprv objevil se ermák r. 1798. ve

Vídni co skvlý meteor. Z Vídn odebral se do Uher, kdežto ponejprv

cikánskou hudbu slyšel ; slzy mu vyhrkly pi zvucích houslí povstného
cikána Bihariho. Oddal se zcela národní uherské hudb a pivedl to

k takové dokonalosti, že jej Uhi právem Beethovenem svým nazývají.

Jeho skladby jsou nejlepší ze skladeb uherských a vlastní hrou pevy-
šoval nejvtší národní umlce, ba i cikána Bihariho. O jeho he vypra-

vuje se až bájen. Nabyv jistoty, že láska jeho, již vysoce postavené

ženštin byl vnoval, nešastná jest, stal se zadumivým a šíleným. Po-

tloukal se pak ješt po salonech i krmách a psával nejkrásnjší své

skladby teba leckde v pastušce; jeho genius nebyl ani šílenstvím znien.
Kdy a kde ermák zemel, jest neznámo."

Bez této Nerudovy zmínky nebyla by zajisté snadno zjevná pohnutka
k básni této, jakož i motiv k uí byl by neznámý, ana, nedotýkajíc se
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jméua hrdiuy samostatn pojata a provedena jest. Že ji Neruda nekladl

nízko mezi výpravnými svými verši, lze souditi z toho, že jí v „Knihácli

verš •', které „Knihou verš výpravných" poínají, první místo popál.

Také Hálek, referující v „Obrazech života" na str. 198. pod arou
o básni této, nevytýká krom hloubavé reflexe, která se hrou myšlének

okolo sebe toí a píliš przraného líení, které úplností unavuje, Ne-

rudovi nic podstatného ; naopak uznává, že obrazy pírody jsou mohutné,

pošmurnému obzoru celé básn práv pimené a chvále bezúhonnost

formy, tvrdí, že báse celkem mén úinkuje na cit, budíc spíše roz-

myslné zadumání, trpký bol, jenž nemže slzou dojíti úlevy— charakter

to Nerudových verš. Mén pízniv soudí o causerii „Mému vrabci",

vytýkaje Nerudovi, že nedržána v lehkém humoru, ale satiricky, aby

zabrousilo se na lidské slabosti. Celkem zavrhuje ironii, v causerii zejmou
a konenou píkrou reflexi, dokládaje, že tento pokrm naše skromniké
publicum nesnese (Obrazy života. Str. 197.).

Nám zdá se naopak práce tato pozoruhodnou práv pro svj sati-

rický ráz, svou ironii a konenou reflexi, ana by jinak na zajímavosti

ztratila, již podržuje posud, jsouc sbírce „Arabesek" Nerudových okrasou,

ne práv nejchudší.

Nedlouho po vyjití druhého roníku „Máje" ozval se v 24. ísle

„Poutníka od Otavy" na str. 283.—288. opt a posledn Jakub Malý
lánkem nadepsaným: „O jistém smru novjší literatury eské", jenž

v struném obsahu zní asi následovn

:

„Kdyby nkdo, jenž ml úast v literatue naší asi ped 12 lety,

po celý ten as byl v cizin dlel a žádných zpráv z domova neml,
shledal by pokrok všeobecný zajisté s pocitem radosti, avšak pochybuji,

že by nahlédna blíže v jednotlivé stránky života našeho, ml z každé
stejné potšení. To jmenovit platí o literatue naší, kde sice by nalezl

mnohý pokrok a celkem vtší zralost, avšak namnoze s nelibostí by po-

hešil znak, druhdy ji charakterisující : ráz národní. Na míst oblažu-

jícího nadšení vlasteneckého nastoupily nyní na mnoze podnty, mající

základ svj ve všedním sobectví. Nedostatek pak velosti pro vc ná-

rodní i samu literaturu poíná odnárodovati, in ji den ode dne více

kosmopolitickou. Nejsme však my Cechové jediný národ, u nhož vede
se tento stesk, nebo literární kosmopolitismus jest výsledek bh aso-
vých, znak asu samého. Ale práv tento smr, ubíhá-li v zámeznost,

mže se státi literatue naší záhubným, ana skrovná a pestane-li pro-

nikati ji duch národní, seschnouti musí v prázdnou slupku formy, po-

strádajíc svého individuálního rázu.

Hlavní úel naší literatury bylo vzdláni národu, aby asem za-

ujmouti mohl dstojné místo v ade národ kulturních, dílo dailo se

jedin tím, že spisovatelé naši postavili se na pdu národní, že pstovali

a k svému úelu obraceli speciální vlastnosti lidu našeho, tak že týž

živel, jenž tvoí individuální povahu našeho kmene, oživoval i literaturu

a z té zase ušlechtn a oištn nazpt do lidu vcházel. Nemíním schva-

lovati ono rozplývavé koketování pedešlé doby s vlastenectvím, byla to

smšná výstednost, a více prospšná, než škodlivá. Mnohem nebezpe-
njší jest literatue naší výstednost druhá, oneu smr kosmopí»litický,
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beze všeho rázu osoblivého, s nímž kráí zárove útri)né pohrdání vším,

cokoli jeví vdomí národní, „toto pemožené stanovisko." Pedevším a

jmenovit spatujeme tento neblahý smr pi jisté škole nejmladších

básník.

Mohl bych široce a uen dokazovati, že básník, který vyzul ná-

rodnost svou, tím skutkem vzdálil se od poesie. Jsou však lidé u nás,

kteí umní vbec, jako vd pisuzují povahu svtoobanskou a ti by

mn za zlé mohli pokládati, že každému národu piítám zvláštní poesii.

Mnohem vtší váhu nežli mé dokazování bude pi té stran míti sv-
dectví autorit literatury nmecké, z nichž dosti bude, když uvedu dvoje.

Rudolf Gottschall ve své „Poetice" žádá od poesie, aby básnila z nitra

svého asu a svého národa; nebo prý jen poesie zrozená ze života

pítomnosti mže doufati v budoucnost. Druhé svdectví uvedu v p-
vodním znní. Jsou to slova Dr. Hermanna Blschofa v lánku „Die Dichter

des 19. Jahrhunderts" (Westermanu's Monatshefte 1859.), kde na str. 434
teme: „Bedenkt man den wesenhaften und unzertrennlichen Zusammeu-
hang zwischeu Geist und Sprache eines Volkes, so muss sogar behauptet

werden, dass, wenn auch die allgemeine Bildungsstufe zweier Nationen

als durchweg eine und dieselbe erscheinen mochte, — dennoch die vol-

lige Ubereinstimmuug beider auch nur iu einem Begriffe so langé un-

denkbar ist, als das sprachliche Idiom eine Diíferenz in der Bildlichkeit

der Gedankeu begriindet. Daraus folgt mit absoluter Nothwendigkeit,

dass die wahre Kunst immer eine nationale ist. Auch mni der

echte Dichter die vaterlándische Anschauung niemals verleugneu konneu,

ja er vielleicht am allerweuigsteu unter allen Kunstlern, Aveil schon das

Organ der Darstellung, die Sprache, sich dagegen stráuben muss." Na
str. 439. dokládá uritji: „Der Dichter sei der ideále Ausdruck
seines Volkes."

V tom ohledu odsouzeni jsou naši kosmopolitití básníci. Vizme nyní,

jak to pi nich vypadá s druhým požadavkem, s idealností. Dalecí toho,

aby podrobovali skutenost idei, což jest úelem poesie, naopak básníci

této školy vytkli sob za úel : líiti skutenost v souhlasu se svými chtíi

a o tomto smru pronáší se Bischof na str. 432. svého lánku v tato

slova : „Die modern Dichtung huldigt wesentlich dem Princip des Egoismus,

sie sieht in den objektiven Schranken des Reclits, der Sitt-

lichkeit und der materiellen Mittel nur den Engel vor Pa-

rádí es p for ten, ist pessimistischer Nátur und richtet ihr Augenmerk

nur auf die schlimme Seite der Dinge." Já sob pedstavuju pravého

básníka jako muže mysli zdravé, který pojav svt a život všestrann,

v pravém jich pomru k idei, hledí tento svj názor k uvdomní pi-

vésti v citu. Tuto všestrannost v pojímání považuji za hlavní mítko
poetického nadání, nebo ona to jest, která výtvorm básníkovým udluje

ráz usrovualosti a ladnosti a tím spsobem v nás budí cit krásy. Každá

jednostrannost spsobuje nelad, který co protiva krásy, vzbuzuje naši

nelibost. Nejprotivnjší pak z tchto jednostranností jest ono pojímání

svta, které v nm vidí jen všecko erné, a umí jen kvílet a naíkafe.

Jest to známka ducha chorého a takový není duch pravé poesie.

Mohl by mn nkdo namítnouti, že rozumování moje v dalších vý-
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sledcích musí vésti k zavrhování vší tendenní poesie, která pedce ve

svt tak mocnou pákou se osvdila k vykonání vcí velikých. V em
záležela od jakživa úinlivá poesie tendenní? V niem jiném, než-li

v rozehívání srdcí lidských pro njakou blahodjnou innost. Poesie

tendenní má ped sebou vždy pevný cíl, ona smuje k vj^tknutému

úeli, její povaha jest positivní — tvrí. Jak to vypadá ale v tom
ohledu s naší „moderní školou básnickou"? Kde cíl a úel její? Nema
žádného, ba choré náky její slouží naopak k zmalátnní a ochabení

mysli, její povaha jest negativní — boící.
Než budiž mi dovoleno vyjeviti svou pochybnost, zda-li ona sku-

ten cítí ten „nesmírný bol", jejž tak plativ pronáší. Patrná mdloba,

na niž stonají všecky výtvory této školy, prozrazuje, že to není cit pravý,

ale nucený —- pouhé nápodobováuí západní svtobolové literatury, nyní

již v Pánu odpoívající. Co jinde již uloženo do krypty k ostatním pe-
moženým stanoviskm, ejhle to nyní u nás poíná znovu bujeti, to na-

zývá se chlubn „nejnovjším pokrokem — školou moderní". Avšak ani

u nás není tento smr v literatue nový
;
první snahy toho spsobu mají

mnohem starší datum a potkaly se již tenkráte s odporem. Nyní po
delším ase toliko obnoven jest od jisté strany, která nezmoudevši zku-

šeností v zaslepenosti své neznamená, že pluje proti proudu asovému,
jehož praktické snahy zrovna opané jsou jejímu smru. Nemohouc se

vykázati zvláštními talenty rozhlašuje slávu svou pomocí výchlubné re-

klamy. Jediný „Obzor", proti tomuto zhoubnému smru v literatue platn
se opíraje, zašel. Nedosti na tom, že vzájemné kamarádské vychvalování

dosahuje míry nejvyšší, jeví se i dsledn v tupení jiných. Bývalo díve
dosti spor a hnv mezi spisovateli našimi, ale ty pocházely jen z evni-
vosti a šlechetného závodu v stejné snaze, cíl byl všem spolený a ne-

dorozumní týkalo se jen prostedk k jeho dosažení. Zásluha uznávána
byla i pi odprci a kde šlo o spolenou vc, tam nastupovala solidáruost

všech stran. Nyní však: jaké spolené snahy s egoismem? jaké srde-
nosti naproti slei)é vášni? Jaké svornosti mezi poctivou snahou a zlo-

myslným rýpalstvím ?

Než dosti již toho, hnusí se mi probírati se dále v této hnilotin.

Dotknouti pak toho bolavého místa literatury naší musil jsem se pro
obhájení její cti, aby nebylo nkdy vytýkáno dob naší, že jsme lhostejn

nechali vyrstati bejlí škodlivé. A by pak i zhoubný smr, ode mne
vylíený, ješt dále se ml šíiti, tolik za jisto mám, že poblouzení toto

na dlouho trvati nemže. Píí se tomu i zdravý smysl národa, i všecky
okolnosti a pomry asové. Toto moje poslední slovo v této vci!"

Jaksi ástenou odpovdí na tento poslední projev J. Malého jest

v šestém s(íšitu „Obraz života" str. 2i53.—235. lánek V. Ilálkv „Bás-

nictví eské v pomru k básnictví vbec", kde stanovisko mladé gene-

race obhajuje v strunosti as následovn: „iní se nám výitka, že jsme
nenárodní, což i)odlo jisté logiky zní jako protinárodní. Mámo jíti prý
do klassické mjnulosti a v ped postupujíce u Celakovského a Erbena
prodleti. Jest to celý zdroj, z ehož eské básnictví má erpati? Pe-
stává všecko ostatní básnictví, které nemá klassické básnictví eské za

jediný pramen, už proto býti básnictvím eským? A naopak: má každé
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veršování toho smru už proto právo slouti básnictvím? Básnictví jest

jenom jedno, vše ostatní, zove-li se romantickým, neb klassickým, nepadá

na váhu, je-li básnictvím vskutku. Éíše jeho jest neskonalá a sahá potud,

pokud znám lovk a svt kolem nho. Pedmtem básnictví jest tedy

vše co má vztah k lovku, on sám, a pravda tak dalece, pokud ji zná,

neb vystihnouti mže; krátce lovk s celým svým životem a všemi po-

mry. Všecko, co lovka tísní, po em touží a se snaží, co jej napluje
radostí a žalem, co jej vede k inu, in sám a jeho následky, vše to

jest pramenem básnictví, pokud se to dá zaokrouhliti v umlecký celek.

Zde není rozdílu mezi lovkem Cechem, Anglianem neb ekem, každý

jest pedmtem básnictví. Cech, Anglian a ek mají velmi mnoho ne-

básnického do sebe, ale co lidé snažící se, konající a po nejvyšším zá-

pasící mohou býti pedmtem básnictví. Také každé básnictví, a toho

i jiného národu jest básnictvím jen potud, pokud jest básnictvím vbec.
Tomu, co je isté básnické, rozumí každý lovk bez ohledu národnosti.

Básnictví není obmezeno ani prostorou místa, ani asu, ono nezná roz-

dílu mezi národy a zemmi, ono hledá své ideály lidí, kdekoli se mu
naskytnou. Nemá-li nkterý národ pochopení pro básnictví vbec, pro-

zrazuje tím, že nemá do sebe pravé životní síly, která mu po lidské

stránce písluší, nesnese-li pravdu co pravdu vbec, není na tom vinna

pravda, nýbrž on sám. Zbývá nám otázka: Jak dalece se má básnictví

eské zmocniti básnictví vbec? Odpovídám krátce : Tak dalece, jak jeho

schopnost staí. Zmocní-li se ho qo možno nejvíce, pak bude básnictví

eské co možno dokonalým. Avšak, eknou mnozí, pak se obohatí každá

jiná literatura, jenom ne eská. Nikoliv, neb básnictví eské nemá tolik

v sob, že mže beze všeho nebezpeenství, aby se nám tisícové lidí,

hledajíce duševní stravy nerozprchli po nivách cizích, erpati jedin ze

sebe. Básnictví eské, jak národní, tak i klassické má do sebe mnoho,

není ale posud takovým, aby mohlo býti jediným pramenem pro básníka.

Ovšem má ono pro píse, balladu, pro menší vypravovací básn vzory

výtené, snad takové, jakými se nekaždý národ honositi nmže. Kde však

zstáVá drama? Kde román? Kde epos? Pro to básnictví eské vzory

nemá. A již z toho ohledu nestaí, aby se stalo jediným pramenem bás-

nictví. Odkud tedy erpat? Jako umlci musí býti prvním a posledním

heslem umní a nikoli výstednosti a manýry škol, tak i básníku eskému
musí býti prvním a posledním básnictví vbec a ne jednotlivé. Z celku

když erpá, on s výsledkem se nemine. Pak a sáhne smle do života

a mže býti jist, že nezbloudí."

V témž šestém sešitu, hned po Hálkov lánku sleduje na str. 236.—237.

„Obraz života" ízná odpovd Nerudova J. Malému, nadepsaná: „Nco
o posledním slov", kdež mezi jiným teme: „Co se t3'ká toho, že jsme

„protinárodní", odpovdl již Hálek dostaten a odpovdli jsme už díve

na nkterých místech. Ano, nám jest stálé žvanní o národnosti a vlaste-

nectví už „pemoženým stanoviskem!" Nenávidíme od srdce každého,

kdo myslí, že je to už nejvyšším cílem — býti národovcem, že dosti na

tom a že mu neteba, aby také nco pro národ konal. Jsme už na ta-

kovém stupni vzdlání, že to už pražádnou zásluhou není, když je nkdo
vlastencem; k národnosti své se znát a ji ctít jest první povinností ka-
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ždého vzdlance, zárove ale i povinností nejlehí, ponvadž nám nyní

už povinnost nastává, abychom národ svj na výši svtového uvdomní
a vzdlání postavili a jemu takto nejen k uznání dopomohli, ale i život

pojistili. To je ten náš kosmopolitismus, jemuž Malý nikdy nerozuml,

aneb rozumti nechtl. Co se pak týká toho, že nám dává Malý po-

volení, abychom i „dále" svým smrem pokraovali, nepotebujeme se

podkovat, ponvadž ví, že dost pevní jsme, abychom bez toho úsiln

pokraovali. Chce náš literární smr porážet výroky Gottschallovými a

Bischofovými. Pi výroku Grottschallovu potkalo jej to nezavinné ne-

štstí, že stojící v pedmluv slova: „leh verlauge von der Poesie, dass

sie aus dem Geiste ihrer Zeit und ihres Volkes herausdichte, wie es die

Poetou des Alterthums und Mittelalters gethan; denn uur eine aus

dem Leben der Gegenwart herausgeborene Poesie darf auf
eine Zukunft rechnen" slovn neuvedl, a to s Bischofem, jemu se

lip hodícím, iní — to prý k vli tomu, že tím zpsobem výrok vtší

váhy nabývá. Stalo se to nezavinn, nebo Malý jist neetl Gottschal-

lova spisu, ponvadž by se byl sice pesvdil, že celým spisem vane

duch snahám malých lidí tak protivný, ba. neetl ani pedmluvy a slyšel

jen o ní, sice by byl ani slova „ihres Volkes" tuným písmem naznaiti

nesml. Že ani Gottschallovi, ani Bischofovi neporozuml, pesvdí se

každý, kdo jeho „poslední" slovo te."

Dále polemisuje Neruda v strunosti, jak následuje: „Vytýká se nám
výchlubná reklama a vzájemné kamarádské vychvalování. Kde pak jsou

ty eské listy, jichž k reklamám použito, který pak redaktor kteréhokoli

eského listu mu svil, že nepocházela každá ádka o nás od zcela

jiných, nám i nepíznivých lidí, aneb že nebyla dle jeho vlastní neobme-

zené, neuproseué vle napsána? „Obrazy života", vyslovený a jediný to

organ „nejmladší strany" získal sob už uznání pro to, že bezohledné

o svých pátelích soudí a každou reklamu zniuje. Kde jsou tedy ty vý-

chlubné reklamy a ono vzájemné, kamarádské vychvalování? Spíše to

jest vychlubováním, když se každý peklad z Krištofa Schmieda co obo-

hacení literatury uvádí, když Malého kompilací „citelné mezery" v eské
literatue vypliujou, když Malý slovo „já" dvacetkrát v lánku napíše,

ímž ovšem upadá jen v posmch všem rozumným a nepedpojatým. Však

dosti o nesmyslech Malého, mohl by nkdo myslet, že pro to mluvíme,

ponvadž nám talentu upírá. On má k tomu právo dle svých samostat-

ných prací a kritických lánk. K emu elí ale všechna práce jeho?

Jsme-li nadáni, nepotlaí nás, nejsme-li, pote nás vlastní

slabost! Musíme se ale piznat, že nás vru „poslední slovo" Malého

bolestn pekvapilo. Mysleli jsme, že budeme ješt dále tak ve svor-

nosti si)olu žít a on se tu nálile porouí! Což vás už nic nezdrží? Ben-

jamine Jakube Malý, líbáme tvé srdce prosté vší neupímnosti a ouklad,

což nás chceš skuten opustit? Benjamine, nejmilejší nám z neplného

tuctu svých bratí, což chceš i ty ? Ach musíme po prvé ve svém život

Malému uvit, on jde — jde — ale my zstaneme."
Krom úasti v dokonené touto odpovdí polemice s JakubtMU

Malým, lánku „Škodlivé smry", životopisu Gustava Ptiegra, literarnícli

a divadoluích referát uveejnil Neruda v druhém tvrtletí „Obraz ž*-
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vota" básu : „Dobrovolník", „Jeuík", balladu to naskrze z národních

motiv sestrojenou, „Slamný vínek", „Pi balletu" a „Ask", které do

výpravné ásti „Knih verš" pojal, „Dít lásky", „Bol v pMrode",

„Lišák" a „Dva otcové", které v sbírce této vynechány a „Ze života"

V.—VIL, z nichž V. v oddílu „Verš lyrických a smíšených" mezi

„Lístky „Hbitovního kvítí" v ásti I, „Ze srdce" pichází a VL v ásti IL,

nadepsané „Z divokých lásek", kdežto VIL, vyvolána zpomínkou na

A. Tollmanua, vynechána, a konené „Elegické híky" I.

—

XIX., z nichž

pouze VIL v „Knihách verš" vypuštna.

Tou dobou poíná též dramatická innost Nerudova. První prací

jeho v tom smŠru jest veselohra „Ženich z hladu", uveejnná t. r.

v „Divadelní Bibliotéce" J. Pospíšila ve svazku 30. na str. 39.^-60.

Jest o jednom djství a použil k ní Neruda, jak na titulním listu svaz-

kovém doznává, francouzské anekdoty.

Obsah její jest následovný. Píbuzná Anny Dobrovské odkázala dcei
její, též Ann, šedesát tisíc s tou podmínkou, bude-li pi otevení po-

slední vle bu už vdána, neb na základ právní listiny zasnoubena.

Vdova a bratr její ermák, hospodáský rada na odpoinku, dovdli se

o klausuli pod rukou a hledali pro slenu A. Babrovskou ženicha. Bratr

dívin Ferdinand odporuil jim Dr. Jana Svobodu, právníka a též bás-

níka, což vdov velmi lahodilo. V menším mst eském, kde poslední

vle mla býti publikována, mlo se slaviti zasnoubení. Náhodn pijel

do msta a hostince, kdež zasnoubení s hostinou mlo býti odbýváno,

Dr. Jan Svoboda, léka a také ponkud básník, jenž se tu chtl usídlit.

Jsa velkým jedlíkem, upadá, obdržev pozvánku vdovy Dobrovské a e-
kaje hostinu, mimodk v úlohu ženiclia. Vida, že se vc stává vážnou,

zpovídá se radovi ermákovi, kdo jest a že zde omyl vládne. Ten však

vyrozumn listem od í^erdinanda, že právník Dr. Jan Svoboda se roz-

myslel a nepijede, drží se náhodného ženicha, který v neznámé nevst
svou lásku z Prahy seznav, konen šastnj^m se cítí.

Posudek již zmínného, anonymního feuilletonisty „Národa" r. 1864.

v „Obrázcích literárních" („Národ" ís. 169.) vyznívá o této práci na-

vzdor strannosti dosti pízniv. Uznávat pisatel, že „Ženich z hladu" má
dialog lehký, elegantní a vtip, jakož že rozuzlení o taktu svdí, iníc

po právu dlouho tajenému citu. My z objektivního hlediska mžeme do-

ložiti, že vzhledem k nepatrnému dji, který veselohe jediné snad lze

vytýkati, též zauzleuí jest obratné a pípadné, ímž cena Nerudovy dra-

matické prvotiny stoupá. (Pokraování.)

J^^^^~-''^=^
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Špaci.
Obrázek z horského kouta.

Napsal Karel V. Rais.

(Pokraování.)

II.

(le pak on zstal náš tatínek," mezi jídlem již podruhé

povídala si paní Rozvorová.

Jenerál chut srkaje hndou polívku se svítkem

na drobno pokrájeným, úryvkovit bruel: „To víš,

Auniko, nkde zas brouzdá."

„Ale po poledni je chvíli —-"

„To máš jeho komanda — porouí a sám první

neposlouchá," zabublal jenerál.

Paní se jemn usmála. jk

„Jen aby nepišel uraáclián — to neposlechne a potom z kašfe a

rýmy nevyjde."

Sedli v prostranné jídeln pi pokrytém, velkém, tžkém stole,

uprosted jehož stran stály dubové, široké židle s prohýbanými lenochy.

Paní sedla tváí k hlavnímu vchodu, jenerál zády ke dveím do

svého kabinetu. Všecka úprava jídelny dýchala útulností starosvtských

domácností zámožných rodin. Tak veliká tmavá kredence byla z tmavého,

v ele prohýbaného deva ; dvíka mla svtle vykládaná — tenkonozí,

dlouliokreí ptáci s velikýma ernýma oima a subtilnými tílky stáli tam

na podivných kvtinách a dívali se proti sob. Bohaté kování na zásuv-

kách svítilo jako zlato.

Z dílny téhož misira pocházela patrn i skí a sklenník, peplnný
nejrznójším nádobím, peste malovaným ; i svaté obrázky byly na koflících

s prohýbanými oušky. Na stn visely dv velké olejové malby v zla-

cených barokních rámech; pedstavovaly pána i paní Rozvorový. Byly

z mladých let majitel zámeku; tváe na nich dobou píliš zervenaly, ústa

se naivn usmívala, oi dívaly se unyle (zvlášt paní otáela jek nebesm),

a celá ta hluboká poprsí ve staromédních krojích byla ztrnulá. Paní mla
širokou, bílou, naechranou krajkovou náprsenku, na níž záil zlatý kížek,

život byl k peští})iiutí, rukávy na rameuách jako bubny ; vlasy mla
nakadeené, sesané i)es si)ánky tak, že zakrývaly polovinu uší, v nichž

visely dlouhé náušnice.

Pán ml úzký erný kabát, jeiiož límec sahal mu po samou bradu,

takže krk v nm byl jako zadrhnut; ml hladce piesané vlasy se sví-

tivou stezkou, erné kníi-y, i)od ušima kueravou proužku vousovou.

Dlouliý, natažený, zervenalý ukazovák zdobil mu velký peetili prsten,

a také tžký zlatý etz na svtlé vest byl s pravou péi uamalovón.

29
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Tmavé tásnaté záclony i tžké koberce, barev hodn vyšlapaných,

podzimní ráz jídelny jen zvyšovaly; nezmnily ho ani palmovité rostliny,

jež ua tžkých koších rozkládaly svou svží zele list.

Stará paní Rozvorová byla silná, nevelká dáma, již hodn šedivá.

Z malých oí jejích, zapadlých v lalokovité, vrásité tvái, z drobných

úst, z celého pohledu hledla srdená dobrota a pée. Všecky pohyby
její i ten zpsob, jakým z talíe nabírala a jedla, byly žensky mkké,
elegantní. Byla z tch starých, usedlých paní, jež celým zjevem vábí

a budí úctu.

Pocházela z pražské rodiny mšanské, dosti zámožné.

Rozvora byl ze selského rodu v Jiínsku a s chotí svou seznámil

se roku 1841 v památném bále eském na Barvíském ostrov pražském.

Dokonoval toho roku studia technická. Výsledkem známosti z eského
bálu b}^ satek.

Manželé Rozvoroví pobyli nkolik rok v Praze, ale ponvadž se

mladému technikovi nedailo, jak se snažil, k pátelské rad, a neradi,

odsthovali se do Pešti, odtamtud zase po nkolika letech do Štýrského

Hradce a konen do Záheba, ve kterýchžto mstech Rozvora provedl

velké stavby.

V cizích mstech, obklíeni cizí spoleností, pouze novinami a kni-

hami žili se vzdálenou vlastí a vroucn prožívali radosti, žaly, zápasy

i vítzství mladého národa svého. V každém jeho krku v ped vidli

hned veliký krok, v každém zákmitu štstí celou zá.

Dopisovali si s pedními vlastenci a vlastenkami, s nimiž poutalo

je pátelství z dob ped rokem osmatyicátým.

Kdykoli zavítali do vlasti, v té národní spolenosti prožili adu
radostných dní, jimiž se potom dlouho tšívali.

Když bylo panu Rozvoroví padesátpt, paní padesát rok, ekli si,

že toho pobytu v dáli je dost, a že je as vrátit se dom.
Krom touhy a stesku po vlasti mlo to ješt dve píiny.
Rozvoroví mli dve dti, dcery Božiku a Milinku. Bhem dvou let

provdali je ob, Božiku vzal si ech architekt Poupa ve Vídni, Milinku

inženýr Kamená v Praze.

A tu paní Rozvorová íkávala: „Na pak máme ty dti mít tak

daleko — tatínku, pojme už taky dom!"
K tomu naskytla se píležitost, že Rozvora mohl vykonati vlaste-

necký in. Naskytla se koup Mlak. Akoliv prodlužený majitel, chtje

využitkovati doby chabrusových voleb, velmi je peceoval, Rozvora za-

platil žádanou ástku a vrátil se s chotí do luh domácích . . .

Jenerál Zubr byl synek eského jihu, hoch chudý, ale bujná hlava.

Životem na studiích prokusoval se bídn, ale tím v prsou mu to ne-

schladlo, a žár v oku nevyhasl. S Rozvorou spátelili se ua studiích,

a zámožnjší Václav chudému Vojtovi leckdy pomohl. Mli se rádi, a
povahou se neshodovali; Rozvora byl usedlejší, rozvážnjší. Zubr hoel hned.

Když se inženýr Rozvora oženil, technik Zubr zstal pítelem mladé

domácnosti. Na spoleenských bálech eských býval taneníkem, který

budil obdiv; svží veselostí a bujným zevnjškem byl oblíbencem srdcí
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mnohých, ale zstal jako pták. V roce osmatyicátém stál mezi vdci
eského studentstva, súastnil se boje, byl vznn a dostal vojenský kabát.

Dlouho pobyl v Uhrách, pozdji ve Štýrském Hradci a v Záhebe —
a tak šastn setkav se opt s Rozvorovými, nkolik rok žil s nimi

jako bratr. Ve Štýrském Hradci byl setníkem, v Záhebe již majorem.

Ze Záheba nenadále musel do Krakova. Stalo se to brzy potom, když

se Rozvorová mladší dcera Milinka provdala. I toto louení se starým

pítelem bylo jednou z píin, že se Rozvoroví rozhodli vrátiti se do Cech;

byli by tam zstali nadobro opuštni.

Kdykoliv ml Zubr dovolenou, pijel na Mlaka — neml na svt
nikoho jiného, bližšího. A když tu Rozvoroví hospodaili deset let, plu-

kovník Zubr šel s titulem jenerála do pense a pesthoval se na Mlaka
nadobro

;
již tu s páteli žil pt rok.

Božice i Milince vedlo se v manželství výborn ; každá mla již

pt zdravých dtí a poínaly tloustnout. Když se jednou za rok u rodi
sjely, mladá cháska obracela vnitek zámku na ruby a staí museli po-

slouchat ; když opt zámek ztichl, staí páni byli adu dní jako zpitomlí

a jen zvolna dostali se zas do bývalých kolejí.

Sotvaže jenerál s paní položili lžíce, Rozvora vyšel ze svého pokoje.

Mol již hedvábnou epici s lesklým štítkem, podelší svtlou, volnou bundu

a na nohou bakory, beránkem obšívané.

epici hodil na židli, pohladil si temeno hlavy, jež bylo porostlé

jen ídkými, kratinkými šedinami, oddychl si a zabruel pozdrav.

„Kam pak jsi se nám, tatínku, zatoulal?" dobrosrden se usmívajíc

vítala ho paní a schystavši mu židli, sama nalévala polévku.

„Obhlížel lesy — Váša — jako bych to vdl," usmívaje se pidal

jenerál.

Rozvora se mrail ; elo ml seveno, takže dlouhé asy zaclánly

mu víka. Pohledv na polévku, zabruel: „Svítek?" a sedl si.

Paní se usmála, a také jenerálovi škublo v koutku úst.

„No ml, krupky zas zejtra," pravila konejšiv, a Rozvora dal se

do jídla.

„Tak co dlají lesy — povídej pec," zašvitoil jenerál. „To jsem

já« vdl, že jak trochu bude možná, Váša si v nich zas pobrousí.

Jsou — co?" "

„Jsou!" zahluel Rozvora a hlasit vsrknul lžíci polévky.

„Jaro je vidt, ne?"

„erta — zem ješt jako kost a v oužlabinách snhu po kolena."

„Ale zervenal jsi, tatínku — a toho lesního vzduchu jsi nám pi-
nesl s sebou."

Tu slena Emi pinášela maso.

Byla to nevelká, slabá ženština asi ptaticetiletá, ubledlých tváí,

jež se poínaly vraštiti. Ticlié oi a mírný pohled s uctivým úsmvem
kolem rt jakoby stále žádaly: Prosím, nerate se hnvati!

Odna byla i)o domácku, ale vkusn ; zpsob, jakým si pi stole

poínala, byl velmi laliodný. Schystavši stl, odešla tiše, jak pišla.

„Ale prosel jsi se," v perušeném hovoru pokraoval jenerál.

29*
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„Prošel — však by ti to, jenerále, neškodilo ! Ale co pak jsou

vám, vojenským parolm, lesy — radši sedt u kamen, moudit a smyslet

hlouposti — " z pod oboí pes stl pate k jenerálovi, zvolna, rezav
vyítal Rozvora.

Jenerál dobe ucítil šíp, spuštný ve vojenská prsa, ale jen se sí-

pav zasmál.

„Smj se — snad to není pravda?" broukl Rozvora.

„Je, Vášo, je, ale mé nohy nejsou jako tvoje — zima je na n,
jsou už jako tamhle v zahrad ty kusy roztrhaných starých slunenic.

„A potom se mluví — voják — otužilý — zvyklý snášet zimu,

horko, spát na holé zemi!" stále stejn bublal Rozvora. „Pustit vás do

pole, když takhle z jara popršívá a kapky štípou jako špendlíky — nebo

na podzim dobývat bandory, sednout na zem a hrabat se v ní, když to

leze za nehty a prsty jsou jako roubíky — to byste se otužih!"

„No vidíš, že jsi se pec rozpovídal, Vašku!" zasmál se jenerál.

„Nemám pravdu? ekni, že nemám! Tak vidíš — to se dlají plány

u kamen a píroda se nezná, v té to chodí jina, než si i jenerálové

myslí —

"

Jenerál zlobivým slovm pítelovým dobe neporozuml, teprve pi
zmínce o plánech vzpomnl si na svj plán a ptal se : „Ty, Vášo, jsou

tam už špaci?"
Rozvora poposedl a dal se do chrchlavého smíchu.

„Co se smješ — ty se jen. poád smješ!"
„Vždyt je to k smíchu — špaci — leda by chtli zmrznout!"

Ale tu se vmísila paní pobízejíc, aby si brali. Krájeli mlky.
„Houbová?" prohlížeje omáku, zabzuel zas Rozvora.

„Houbiková — houbiková — dobrá!" mkce velebila paní.

„I houbová — dobrá nedobrá — já je stejn rád!"

„No vidíš, a houby jsou z lesa, z pírody, houbikovou bys ty ml
mít rád a ne já, vojanský parola, zatím je to na ruby," rýpal jenerál.

„erta vydá," broukl Rozvora a již mlky jedl. Ale ješt nebyl

s masem u konce a již se opt zeptal: „Tak co volba?" a podíval se

na jenerála.

„Mno — stalo se, jak jsi si pál," kysele zabzuel jenerál a malá

ústka se mu pi tom úzce sevela.

Rozvora dal se do radostného hlasitého smíchu; smál se dlouho

maje i radost, že se jenerál na židli nevrle, mrzut chruje.

„Myslíš, že mám zlost, Vašku? Au contraire! Ale komu není rady —

"

a jenerál nedopovdv, pokril hubenými rameny a nervosn pohrával prsty.

„Rady '— rady — žádné rady! Vždy jsem já vdl, že starý duch

ješt žije !" a Rozvora znova se zasmál. Tu mu paní podala Národní Listy.

Pohledv do novin a vida volební zprávu, zvolal: „A jaké vtšiny —
tak vidíš, co je z toho všeho kiku — nic— ó naši hoši se jen tak

obalamutit nedají!"

„Jen si taky peti Politik!" Jenerál povstav, jak mohl rychle

chvátal do svého kabinetu.

„I nenamáhej se — nazpamt vím, co tam stojí!" a smje se obrátil

se k paní: „No, maminko, neíkal jsem to? Tady vidíš, kdo ml pravdu!"
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„Mló, tatínku, prosím te, bu rád, a Vojáuka nezlob, víš, jak to

potom je," bladíc muže po ruce, vesele žádala paní.

„Ty máš jen starost o Vojánka, ale když on ryje, nic neíkáš,"

bublal Rozvora.

„Ale tatínku — tatínku —

"

Jonerál již vcházel.

„Tuhle si to peti — tady to máš!" klepaje na první stranu novin,

všecek rozehrán volal: „Agitationen, Ltigen et cetera et cetera!"

„I je to plátno — ale my vyhráli!" hodiv Politik stranou, chechtal

so Rozvora.

„Vyhráli, ale jak! Morální vítzství je u nás — jen si to peti,
budeš jina mluvit!" a jenerál poplašen belhal se jídelnou.

„Tak jen si ho necht to morální vítzství ! Národ ekl, co on si

o tom myslí (Rozvora vážn se tváe, poklepal si do prsou), že už toho

má dost, dál že to tak nejde!"

„Prosím t, Vášo, prosím te — národ ekl, národ — namluvili mu
toho, zmatek z toho bude, chyba, neštstí. Nmci se budou smát radostí—

"

rozrušen spšn kázal jenerál.

„Prosím t, jenerále, nemluv — " a Rozvora z pod oboí pohledl
na starého druha.

„Snad ne? Tady neplatí kik, boucharonství, ale práce, opatrnost,

rozum jako na vojn —-"

„Ze jste toho tolik vyhráli!"

Jenerál se vzpímil a popelavé tváe se mu zardly. Obrátiv se

k Rozvoroví, vznášel ruku, chtje písné vykládati, ale v tom zas vešla

slena Emi nesouc plný tác — —
„Poj, Vojánku, poj, sedni si, tohle ty rád — omeletky s oe-

chovým krémem a rybízovou zavaeninkou — " lahodn žvatlajíc konej

-

šila ho paní.

Jenerál dušen zakašlav šel ke své židli.

Za to Rozvora ostré, pichlavé oi pronikav upel na mísu s r-
žovými omeletami, jako by každou chtl rozbodati.

„Nemra se, tatínku, jsou dobré — jen okus — " zase chot ko-

uejšila paní.

„To jsou ti Staroeši — " oí s omeletek nespouštje, bruel Roz-

vora — „samou mouku by jedli, potom to má jit, když je v žilách

samá mouka —-"

Tomu se i jenerál musel zasmát.

„Nesmj se, jenerále," písn domlouval mu Rozvora, „povídám to

do opravdy."

„I ml, Vašku," již mírnéji odpovídal jenerál, „kdybys se byl tolik

let jako já tloukl po restauracícli a jedl poád všelijaká ta masa, jeu

bys se na mouníky tásl."

„Vždy jsem taky jedl masa," odporoval Rozvora.

„Povídám v restauracích! Kdo pak se ml jako ty u .Vnniky!"

Paní se tverácky uklonila a smjíc se pravila: „Vidíš, tatínku,

jaký je poád galantní —

"

R )zvora mrzut mávl rukou a hrábl si do hustých vousft.
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,.No ml, zejtra budeš mít beránka, tatíuku," laskav usmála se pani.

Chvilku bylo ticho
;
paní se po oku dívala, jak se tatínek s ome-

letkou piplal.

„Já jsem od jakživa proto, íci všecko poád od plic," nechav
omeletky náhle zase spustil statká.

„A já snad ne, Vášo?" dobromysln ptal se jenerál.

Rozvora hned neodpovdl, ale popiplav se opt s omeletkou, spustil

:

„Už jsem ti kolikrát povídal, že se ti divím, za mlada hr ! hr ! a te
jako z mouky!"-

Jenerálova hlavika se rozklepala.

„To dlá život ! Ty jsi byl za mlada jako z mouky a te jsi zas

hr ! hr ! Tak vidíš — ale faleš žádnou !

"

„Snad bys se nemrzel, Vojánku, co pak tatínka neznáš? Buble,

buble, ale den by bez tebe nebyl," usmívajíc se pravila paní.

Tmi slovy Rozvora trochu skrotl. Všímaje si opt jídla, myslil si

:

Co jsem chtl, to jsem mu za ty špaky pece ekl; pro je falešný!

Také jenerál mlel, ale myslil si: Chtl jsem mu povdt, co chci

se špaky provést, ale když se zas vzteká, nic mu neeknu!
Rozvora dozobav omeletku, povstal, mlky pešel jídelnou a vzav

svoje noviny, pravil veseleji: „Tak — te si to petem!"
„Politik si nevezmeš?" ptal se jenerál.

„Darmo bych se zlobil!"

„Ale má pravdu —- jen si ji peti —

"

„Má — ale my jsme vyhráli!" a zachechtav se, uklonil se a drob-

nými kroky šel v levo do svého kabinetu.

„Ty paliko, ty!" vesele volala za ním paní.

Jenerál s paní osamvše, mlky dojídali.

Teprve když Zubr povstal a ukloniv se políbil paní kulatou ruku,

pravil : „Váša zas dnes bruí !

"

„Bruí," usmála se, „za chvíli ho to pejde!"
„Ale — faleš, faleš! a mi neíká," durdil se.

„I jdi, Vojánku, co pak tatínka neznáš?"

„Však s tou svou politikou uvidí! Takový usedlý, rozumný lovk!
Co pak to jde, jak by si nkdo myslil?" a poal vykládati své náhledy.

Paní pisvdovala, prohodila „Máš pravdu!" nebo „Ano, ano —
tak, tak — ale nehnvej se —•" a stále se usmívala.

Jenerál vypovídav se, opt se uklonil a šel do svého pokoje vzpímen
jako vítz. Rozhlédnuv se zahradou, vzal knihu se špakem a lehl si na

pohovku. Jak se do obrázku zadíval, spokojený úsmv rozhosoval se

mu tváí. A nic mu neeknu ! povídal si v duchu —- a se diví ! Annika
taky bude mít radost, až bude zahrada samý hvizdot. Jenom aby ten

Spatinka — Honem povstav, na starocha si zazvonil.

Pibhl zervenalý a ješt ve dveích hbetem dlan otel si ústa.

„Poslouchaj, Spatinka, o tch budkách a špacích ani slova!" Jenerál

hroze, pímo hledl do Špatinkových oí.

Ty zamrkaly.

„Pánbh raiž chránit, ekcelencpane !" sliboval Spatinka a tváil se

tuze vážn.
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„Nikomu — ani milostpánovi, aui milostpaní — žádnému! Až se

to tu nakvartýruje, budou mít radost všichni!"

„Nikomu — pod nebem nikomu, ekcelencpane !"

„Tak — a te jdou!"

Když se Špatinka vyšoural ze dveí, jenerál opt ulehl a pivel oi . .

.

Paní Rozvorová úplné osamvši, zazvonila na slenu Emi, že mže
se skhzet, a šla pes chodbu do svého pokoje, jenž s kabinetem Roz-

vorovým sousedil.

III.

Kabinet Rozvorv byl protivou kabinetu jenerálova ; vzduch byl v nm
istý, mírn teplý, poádek píkladný. Na kvtované pokrývce stolu ležela

jedinká rozevená kniha, na stole psacím stál pouze kalamá (patentní
!)

a na nm nkolik držátek i pér, tvar i délek nejrozlinjších, ale na-

poád zvláštních. Na stnách, svtle malovaných, visely podobizny Tylova,

Havlíkova, Palackého, potom velká mapa s nápisem Zem koruny eské,

dv velice praktické schránky na klíe (vlastní vynález Rozvorv), zna-

menitý všák na epice a klobouky (též), schránka na dopisy, jiná na

papíry a obálky — vše zvláštní, ale praktické. Také veliká židle ped
psacím stolem mla neobvyklý tvar lenochu i sedadla ; byl to také Roz-

vorv vynález, dílo mnohých zkoušek. Ve vysokém stojanu, stály ady
knih vazeb na vlas stejných, jenom prostední oddlení pestilo se ne-

stejností hbet kožených i plátných, všech barev ; byly mezi nimi hbety
jako kartouny stíkané i pruhované. Tyto prostední vazby byly vlastní

prací Rozvorovou, prací dkladnou, k nerozedrání.

Vedle knihovny byl stolek s lahvikami, zkoumavkami, dmuchavkou,

stojanem, kivulí — tedy malá laborato; stály tam také nádobky se

semeny, vedle nich byly dv ohromné brambory s podivnými výrstky,

nkoUk šišek, dva kousky žuly, ale vše urovnáno, na niem prachu.

Rozvora vešed, nejprve šel ke skíni, na níž visel teplomr ; vida,

že je tináct stup Reaumura, spokojen usedl si ua pohovku, na stole

rozestel noviny a nasadiv si tlusté brejle se širokými, kovovými obru-

bami, poal ísti. Po chvilce znova urovnal si brejle, pohladil si širokou,

vousatou bradu a smetl s novin každý prášek.

Dlouho neetl — sotvaže znova, dkladn pešel zprávu o volebním

vítzství, opel se o lenoch a oste zadíval se na velkou skí s pa-

tentním zámkem. ervi myšlének poali mu vrtati v hlav. Rozvora

vzpomnl si zas na jenerálovy špaky a ne a ne se tch myšlének sprostit.

Opt zaal ísti, alo ustál hned.

Slyše z vedlejšího pokoje pauiua lehké její kroky, vstal, dvakráte

pešel svj kabinet, chmurn zadíval se do zahrady a šel k choti.

Sedla již u šicího stolku, na nmž ležela vyrovnaná hranice ka-

l)esník, a jeden z nich známkovala.

Pohledvši na muže, usmála se a šila klidn. Pecupal dlouhý ko-

berec, vrátil se a zadívav se na ženu, spustil voln : „Ty nevíš, maminko,
jakou zas fileš jenerál na mne strojí!"

V koutcích úst se jí zachvl úsmv, ale honem vážn a tázav
pohledla na muže.
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„Faleš — to bys neekla — ale tak jsem se to náhodou od Špa-

tinky dozvdl," vypravoval.

„Kdo pak by strejcovi vil — jdi, tatínku, vždy ho znáš," od-

pírala s úsmvem.
„Jen pokej, maminko, pokej — žádné žerty, božská pravda. Jdu

zrovna od lesa, a Špatinka uhání s kopeku. Zastavím se a tu jsem

slyšel a vidl." Rozvora se zamlel, zamyšlen zakýval starou hlavou, šel

dva kroky sem a tam, a když paní nepromluvila, zaal jí dkladn,
dopodrobna povídati, co všecko se Špatiukou hovoil.

Pi té ei se panin pohled jasnil, ústa pemáhala úsmv, ale oi
se rozveselovaly.

„Tak vidíš, tatínku, jaký je jenerál dtina. Chuas!" pravila, když

domluvil.

Rozvorou to škublo. Stáhl elo a zabublal : „Dtina — chudks —
inu, ty na nj nedopustíš!"

„Ale tatínku, prosím te, co je na tom zlého?" divila se paní,

„Co pak tomu nerozmíš? To je istá faleš! Takhle mne chtít po-

nížit, takhle . zahanbit ?

"

Paní byla stále udivenjší.

„Vymýšlet vci, aby mn, zkušenému hospodái, udlal hanbu? Aby
mne pokoil? Dávat truhlíky na špaky, vábit je, aby mohl íci: „Po-

dívejte, taková sláva dlá se s jeho pokroilostí hospodáskou, v novinách

o ní píšou, a zatím si po léta tch užitených pták ani nevšiml. Nebylo

tu po zahradách nic, až já, jenerál, jsem pišel!" drazn, vyítav, ale

hlasem tlumeným vykládal Rozvora.

Paní již rozumla.
„I v mi, že nco takového jenerála ani nenapadlo," vymlouvala.

„Vždy to poád povídám, že se ho zastáváš, a si dlá, co dlá,

a si íká, co íká —

"

„Ale jdi, co pak Vojtánka neznáš?"

„Vojáuka, Vojánka — to je poád jen Vojánek —

"

„Snad t to nemrzí, tatínku?" zasmála se hlasit.

„Já jsem vždycky jen tatínek — hloupý tatínek!" kikl prudeji.

Paní povstala a vzala jej za ramena.

„Ty bloude — tak budu tob íkat Vašíku a jemu jenerále, chceš?"

Rozvora se kysele usmál.

„Tak vidíš, vždy je to jen starý zvyk! Jaké pak zastávání, ale

nechci mrzutosti."

„Ale on je mže dlat? Shánt knihy s budkami na špaky, aby

se eklo a psalo : Na Mlakách a v okolí byli špakové jen v lesích, ale

pišel slavný jenerál Zubr a vystavl jim budky !
— Ale to se jenerál

mýlí, prohraje zas, tady špakové do zahrady nepjdou, —- v lesích je

jim tepleji —

"

„No tak vidíš, tatínku ; nech ho dlat, co chce, uvidí a pozná sám,

darmo bys mu vykládal a zlobil se," odpovídala paní.

Ale to starého pána neupokojilo. Mluvil, mluvil, ale v duchu stále

dráždila jej myšlénka: Jak pak kdyby se pec uchytili? A kdyby se

neuchytili, jenerálovi zstane, že uinil pokus, o njž zkušený hospodá
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Rozvora, všímající si všech uovot a rad hospodáských, aui nezavadil,

ale spokojil se jen tím, že mu zdejší lidé kdysi ekli, tady že jsou špaci
jenom v lesích a do zahrad že nejdou.

„Je to faleš !" vyhrkl zas. „Faleš je to — vidíš, že se ani nezmínil!"

„Pej mu to, tatínku, a se tší, jakou pak má radost?"

„Radost! Mže do polí a do les se mnou!"
„Vždy byste se hádali, až by se to rozléhalo. A nemže ani —

víš, jak se lehce nastudí a co potom nohy íkají. Byl poád v té vo-

janin a te se tší jako dít," mírn a vele mluvila paní.

„Ale zarýpat umí, slyšela jsi, co se mi o té své rozvážnosti politické

nakázal. A prohrál ! Kam pak by národ s takovou jenerálskou politikou

došel —-ne?" A Rozvora rozpádal a vykládal své názory.

Paní poslouchala ho khdn.
„Ml, tatínku, a nehubuj — víš, jak t má rád a nemá nikoho než

nás. Bože, kdybych já tak umela, vy byste spolu nevydrželi ani den,"

posteskla, když domluvil.

Rozvora dušené zakašlal.

„Musel by te, když se jen tese, jít mezi cizí lidi."

„No, no, maminko!" odporoval mkeji.
„Tak vidíš, tatínku ! Pej mu tu radost, a si jen ty budky povsí,

utee mu as a potom mu ekneš : Vidíš, jenerále, já to vdl, že ne-

pijdou, ale nechtl jsem ti kazit radost, a budete rádi oba!"

„Ty jsi politika jedna!" zachechtl se a lehce popleskal ji po tvái.

„Tak vidíš, tatínku!"

„Ale prohraje, jako dnes prohrál! A to by se do krve hádal, že

oni vyhrajou — tady to vidí!"

„Už se na nj nezlob a jdi si radši schrupnout, bude ti to po
procházce zdravé."

Rozvora pohladil si vousy, chvilku ješt stál v myšlénkách, potom
loudal se zase do svého.

Upokojenjší usedl zase k novinám a etl, až se mu oi zavíraly

;

potom sklonil se na pohovku, hlavu položil .na polštá a spal hned.

Asi po plhodince paní Rozvorová položivši šáteek, tiše šla do
jídelny ; stojíc uprosted, naslouchala v právo, v levo, a když se odnikud
ani šumu neozvalo, usmála se: „No, špakové spjí oba!" a zase vrátila

se ke svým šátekm. Šila dobré dv hodiny a potom zazvonila si na
slenu Emi, svoji komornou. (Pokraováni.)

^^yj^
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Z básní P. B. Shelley-e.

Peložil Jar. Vrchlický.

Arethusa.

Arethusa vstala

ze snhu, kde spala

hor Akrokeraunských na oblasti,

z mrak a stn skalných,

z tíšt sráz valných

své potoky jasné v dl šla pásti.

Pes balvany v skoku

spla stedem tok,
šla s duhovým na své skráni vlasem,

svžím vzplála mechem
sráz pod jejím spchem

se k západu chýlíc, kde plál jasem

;

vzpjala se, tu klesla,

zpívajíc se vznesla

hymnu šeptajíc luzný jak sen pla,
zem k ní láskou plála,

obloha se smála,

co k propasti podél skalin spla.

Na svojí ke ledne

Alpheus se zvedne

svým trojzubem do hor buší div,

propas otevírá

ve skalách, že šírá

strá chvje se v Erymanthské niv.
erný vítr jihu

pozvednul se v mihu
za urnami tichých snh skrytý,

zachvla se zem
a hrom zaval temn,

v dví podzemních zdroj pukly štíty.

Boha vlas i brada

v ruéeji, jenž padá,

se mihnuly, s vlnou v tom se snoubí,

zánou stopou víly,

jak spl ze vší síly

až ku kraji Dórské strže k hloubi.

Ukryj mne v té strži,

juž mne za vlas drží,

6 chrauiž mne ! spas mne ! žalu kvílí.
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V modré hloubce hne se

Oceán a vzpne se

v plá její, dlí se v této chvíli.

Zem dcera bílá

pod vodou se skryla

jak slunení paprsk zuikla skokem,

vlny její za ní

nesmísily ani

se s dorickým slaným moským tokem.

Jako skvrna tmavá

v moe smaragd vstává

hle, Alfeus ! za ní dol sletí,

orel vítzící

jak za holubicí

hmí zbloudilou vichr mraných zmtí.

Loubím letí noci,

Oceánu Moci

kde na trnech z perlí sedí v sláv,

koral hmí lesy,

proudy dál v skal tesy,

kde tpytí se drahokamy žhav

;

skrz paprsky šeré,

mezi toky steré,

jež barevné sít svtla tkají,

pod jeskyn siné,

tam kde vlny stinné

jsou zelené jak noc v hustém háji.

Letí ped žralokem,

ped meounem skokem

pod hlubinou moských spjí lom,
až hor skulinami

moe pod vlnami

v plá Dorickou pijdou zase dom.

Enny na pohoí
z vídel svých se noí

do údolí, jihem jež se smje;
druzi rozlouení

v svorném pochopení

za jediným cílem ek proud spje.

Sotva slunce vstává,

jich tok v bh se dává,

jde z kolébek v tesích skalných svah ;

o poledni vinou

lesní tiší stinnou

skrz luiny asfodelem di-áliu

;

v noci pak spí spolu

v hlubvch skalin kolu,
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kde duní proud Ortygie divý,

druhové dva, kteí

v azurové šei

se milují, nejsou však víc živí.

Zítra.

O Zítra zbožované, kde jsi?

Když slab i silný, stár i mlád,

chd, bohat mezi trudy, plesy

tvj úsmv hledá plný vnad —
na míst tvém, ó žal, ó ds

!

vždy najde, ped ímž prchal — Dnes.

Hymna Apollinova.

Bezesné Hóry, které bdí, když dlím

na loži, co hvzd alouny mne cloní

ped plným msícem a záivým,

ze zrak kalných víné sny v dál honí,

mne zbudí, matka jejich Zora šedá,

když dí k nim : Prchly sny i luna bledá.

Tu vstanu, slézám Nebes modrý hrad,

a kráím nad horami, nad vlnami,

šat svj nad moe pnou nechám vlát,

mrak ohném tká mj krok, skal hlubinami

plá pítomnost má a vzduch penechává
zem zelenou ve objetí má žhavá.

Zá slunce, šípy mé ! Klam zabíjím,

jenž rád má noc a pede duem se bojí,

kdo iní zlo neb chodí s plánem zlým,

pede mnou prchá, slávou záe mojí

duch dobrý a in pímý získá moci,

než umenší je znova vláda Noci.

Já živím mraky, duhy, kvty trav

vnými barvami jich; msíc zlatý,

v svých vných kolébkách hvzd istých dav

jak šatem jsou mou mocí obepjaty;

co lamp se Nebem nebo Zemí tpytí,

ás moci mé jest, která ze mn svítí.

V zenitu Nebe stojím v poledni,

krok nerad se ku další pouti stáí

v mrak šerý Atlantidy, poslední

když zí mj svit, on svraští skrá svou v plái,

však co má vtší nad mj úsmv vnadu,

jímž zdravím jej z ostrova na západu?
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Já Všehomíra záné oko jsem,

jímž sebe zí, své božství poznávaje,

já souzvuk nástrojm dám, veršm všem,

mé vštby, léky, pírody vše taje

i umní jsou —- Vítzství i chvála

mé písni plným právem patí stálá.

Minulost.

Zda zapomeneš ony šastné chvíle,

jež pohbili jsme v Lásky loubí milé

na chladná tla jich vršíce jemn
jen kvítí s lupením na místo zem ?

To lupení — nadje, které zbyly,

to kvítí — uprchlý náš ples.

Smrt, Minulost, ó jak jich zapomníti ?

Jsou duchové, kteí se mohou mstíti,

jsou vzpomínky srdce na hroby mnící,

jsou výitky ducha šerem se ploužící,

jež duchovým šeptem dí a kvílí,

že radost prchlá bol je dnes.

Sloky.

Hudba, mrou-li sladké hlasy,

v pamti se chví a hlásí,

\n svadlých fial zbyly

v smyslu, který rozvlnily.

Mrtvy-li jsou lístky rže,

seberou se v milky iže

;

v dum na te Láska sama
usne, až nebudeš s náma.

Uas.

O bezdué moe ! Jehož vlnami jsou roky,

ó asu oceáne, vody jehož bolu

vrou solí lidských slzí! Tvoje toky

bezbežné s pílivem a odlivem jsou spolu

mez smrtelnosti ! Lupem syt

ve po novém tvj nenasytný chtán
tríšt vrak vrhaje v svj pustý beh z všech strun,

ty dsné v boui, zrádné v klidu svém,

v boj 8 tebou kdo mž' chtít

ú bezdué Moe jít?
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Óda vtru západnímu.

I.

O divý vte, podjesen dechu,

jenž nezen mrtvé listy ženeš v dál,

jak duch vír ped arodjem v spchu,

Bled, žlutý, erný, zimnine ten vzplál,

dav morem zbitých ! Lehkých semen stoh,

jejž'8 do tmy zimních loží k spánku svál,

By v chladu, pohroben tam ležet moh',

jak mrtví v hrobech, než tvá sestra Vesny,

ta azurová, zaduje v svj roh

Nad snící zemí píval poupat plesný

jak stádo k pastv vedouc vzdušnou v íš'

až barvám, vním dol i vrch jsou tsny

:

O divý duchu, který všady hmíš,

bys niil nebo chránil ; slyš, ó slyš

!

' II.

Proud jehož nebes rozháraných zmtí,

jak zem listím, pln je mrak vavy,

jež steseny jsou v nebe, s moe sntí

Andlé deš, blesk: Na modravý

jež povrch vzdušných proud tvých se lijí

jak lesklé kštice pozdvižené hlavy

Maenady divé a do kola bijí

od kraj obzoru až ku zenitu

že vskoí boue blízká. Symfonií

Jenž's hrobní roku, jemuž ve svém skrytu

Noc tato skýtá dóm a hrobu skrýš,

vše valné páry, jíž se sklenou k štítu

A jejíž pevná sféra, než to zvíš,

déš, blesk a kroupy vychrlí : O slyš

!

III.

Ty, kterým vzbuzeno jak z letních dum,

v nichž hovlo si, modré Stedomoí,
kišalných proud jež kolébal šum,

Kde ostrov pemsy z Baiských vln se noí,

jež vids paláce, krov starých vží
se chvti v svtle, jímž proud silnj' hoí.



z básni P. B. Slielley-e. 455

Mech modrý na nich a kvt sladký, svží,

že malovat je, smyslm schopnost zmírá,

ty, jemuž Atlantidy plán, když bží.

Své hlubé tn, strže otevírá,

co moských kvt, vodních hvozd tiš

s bezmízným listím moe k nebi zírá.

Tvj poznává hlas, ds ji schvátí, tíž,

že sinajíc, se sama rve : O slyš

!

IV.

Kéž bych byl mrtvý list, jejž mžeš nést;

kéž lehký mráek, s tebou dát se v let

;

kéž vlna, mocí tvou se chvt, dát vést,

A sdílet vliv tvé síly, teba hned

bych mí byl tebe volný, bez úzd všech

!

Kéž bych byl aspo v kvtu mladých let

;

Moh, druh tvj, nebesy tvj sdílet bh
jak v dob, nebes rychlost pedstihnouti

kdy snem se zdálo ! Modlitby mé vzdech

V mé tísni nesnil by, se tebe tknouti.

Ach, jako oblak, vlnu, list mne nes

!

Na hloží padám ! Krvácím v své pouti

!

Pod tíží hodin tob rovný, vez,

duch nespoután a hrdý v jho zde kles.

Jak hvozd jest, lyrou svou mne udlej

:

Vždy jako jeho moje listí padá!

Tvých mocných harmonií proudný rej

Nás oba nauí, jak jese skládá

své písn sladké v smutku. Hrdý duchu,

mým duchem bu! Mou nezdolná tvá vláda!

Mé mrtvé myšlénky sij v širém vzduchu

jak svadlé listí, zrychlit píchod jaru,

a rozptyl v mojich verš víném ruchu

Jak popel, jiskry z krbu v stálém žáru,

má slova v lidstvu ! A se dále valí

nad zemí ješt spící, v rt mých páru

Bu pozoun vštby! Povez, vte, zdali

když Zima jde, mž' Jaro býti v dáli?
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Feuilletony z Athén.

Píše Gaston Humbert.

(Pokr.T^ovílní.)

III. Drobnosti z Athén.

ovím, jak to mají v Athénách se školami, ale jsou-li

tam zavedeny vediny a uživaji-li tam ti, jimž to pi-

slu8Í, této výhody ne tak jako u nás, kde na jedinou

odpolední hodinu jsou jako ert na duši, pak sotva je

tam vbec jaké vyuování, po celé léto. Le by se

odbývalo hned asn z rána, ode ty nebo pti hodin;

lze však pochybovati, že by uitelé neb dokonce žá-

kové athénští byli tak iperní jako pisatel tchto ádk, který svého

asu, když ješt v R., na východ Cech, klassické svoje základy k tmto
rtám stavl, chodil k starému uiteli „na piano" už v pl páté ráno,

ponvadž všecky ostatní hodiny už byly obsazeny. Pi krásném slunce

východu zpívali po R. už ptáci, nad nedalekými polmi i skivani, a já

hrál na jemný, starobylý spinet Diabelliho ; vedle za plentou odbývala

se ranní toaleta ctihodné rodiny, matky a dcerky, která byla jako venku

jarních rží kvty . . . Proto i základy klassicismu i základy umn mám
tak chatrný ...

Už prý koncem kvtna v Athénách je tak, že kdo mže, jede jinam,

do hor nebo k moi, což víme rádi, nebo msto promuje se zne-

náhla ve výhe, do níž jsem zapadl práv, když byla nejvíc roztopena,

koncem ervence. Msto bylo bílé prachem a oslující svtlem, z velkých

kamenných ploten chodník sálal žár stejný jako už v Patrasu a kde

kdo tlaí se do úzkého stínu kolem dom. Athény jsou k tomu všemu

rybou na suchu : o vodu je nouze a voda pitná musí se pivážeti z Hy-

mettu; ráno ji prodávají z velkých sud, „kanati" po 20 leptách, „stamma"

po 80 1. a mžeme si jednu z tchto dávek dát pinésti i do hotelu.

K polednímu ulice se prázdní, až konen tam není než „nkolik ps
a Francouz", jak praví prý levantinské písloví. Tmi Francouzi vyroz-

umívají se cizinci, kteí udatn vzdorují tomu vedru a svrchu byli jsme

mezi nimi také my. Pravý Athéan v tu dobu asi nco pojí a dodlává

verše v noci nedospané na tom svém loži Prokrustov, kde moskyti i jiná

verbeš spáti nedávají .... Venku zbývá jen tramway, prázdná, prohátá

horkým vzduchem, která odbývá si pedepsané jízdy jen k vli poádku
a nikoli k vli obecenstvu, které jezdí jen ráno a veer po tratích velmi

hojných, táhnoucích se daleko za obvod msta. Je cosi amerického v no-

vých Athénách : ten ilý vzrst a koské dráhy v prázdných, nevysta-

vených ulicích zejména; a to nesmírn kontrastuje s tisíciletým Parthe-

nonem. — Do Piraea mimo tramway koskou jede ješt tramway parní,

omnibusy ani neítaje.
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Jako u uás strojíme se ven, dláme toaletu a holíme brady dopo-

ledne, tak tam tepi-v s veerem, když stíny se dlouží, jak už svrchu

tená pozoroval. K šesté hodin teprv zaínají promenády mladých po-

ruík, nadporuík a hejtman v bílých istých blzách po stihu ra-

kouském a s podobnou hvzdikovou distinkcí na límci, kteí svou íznost

odkoukali od spolubojovník berlínských nebo vídeských, pak chv a

všech tch, kteí díve skulinami záslon s opovržením dívali se na nás,

jak se honíme v tom horku za athénskou archaeologií. Výkladní skín
vytahují svoje záslony a u tramwaye je tlaenice obého pohlaví, které

s bílým balíkem v emeni spchá do lázní. Chodníky, na nichž díve se

spalo, ozývají se kikem, nejvíc tam, kde kavárny se rozložily. Prodavai
pronikavým hlasem nabízejí noviny všech barev a odstín, nejvíc J/x^ó-

TCoXig, 'E(p7j(isQts, Ilakiyyevsoia . . . pak rozliná oberstvení a už také

ÓqoGsqÚ (jzaipvXicc, erstvé hrozny . . . Záslony oken se vytahují, žaluzie

otevírají, pod pepovníky boulevardu královny Amalie zaíná býti erstvo,

nebe bledne, a nastává chvíle, kterou lid athénský jmenuje prý ^aGÍ-

Xbv^u rov íjXíov — západ slunce, který v tchto východních krajích

vru je královský proti tm našim, které jsou jen tak republikánsko-

presidentské, asto ošumlé.

Dlouho do noci stolky kavární jsou plny, teba se tam nepilo a ne-

jedlo nic, jen provádla politika. — Divadla v lét omezují se na arény,

v nichž v jedné — na ulici stadijné — vyposlechl jsem si zvunou a

pknou e novoeckou v Shakespearov Od-éXXo ; od prostední hry a ne-

zajímavých herc odvrátily moji pozornost jen libé akcenty a souzvuk,

o nmž ze starého Homéra, Herodota a Demosthena ze škol neml jsem
ani pontí. Na druhé stran msta, kolem sloup Jupitera Olympického,

je veerní Prátr athénského malého mšáka: v divadle lidovém ^iaxQov
rov AaoO hrají vlastenecké pantomimy, „u vže Eiffelovy", ó :nfú()yo5 rov
EitptpéX v zahrad Orphanidisov zpívají chantany, všé pod šírým nebem.

Tady prý bývají také eští umlci všelikého druhu; snad jen náhodou
jsem žádných nevidl, ale za to ve Smyrn ml jsem tu est. Jen n-
kolik francouzských chansonnettek, doma dávno vysloužilých, obveselovalo

moji mysl, veer po domov roztesknlou. Ostatek noní život athénský

je jako všude ve velkých mstech a komu se stýská a kdo vezme takovou

útchou za vdk, najde ji hojn. Noctes atticae

Nebude asi vzdlaného hosta v Athénách, který by pohnutí zvlášt-

ního druhu nepocítil, jda okolo jednoho z nejkrásnjších soukromých dom
na ulici universitní, nedaleko paláce královského ; kolem domu, který

patí te vdov Schliemannov. Známe všickni tu podivuhodnou, nad míru

zajímavou historii dobrodružných poátk Schliemannových a slavné jeho

konce. Pvodn kupec, beze všech gymnasií a dlouhého muení na školních

lavicích— potom archaeolog a filhellén, jakých je jen velmi málo. Dkaz,
že láska ku vci zmže mnohem víc než školní cepování, nebo kdyby

výsledky mly odpovídati vší té práci, musili by z nás všech býti samí

Schliemannové. — Dm stavný z hymettského a pentelického mramoru,
s bohat zdobenou loggií nese nápis 'IXíov Mékad-gov, dm ilijský, a se

stechy jeho jest prý rozkošný pohled na Akropolis. „Byl jsem na plese,

aranžovaném pi zasvcení (domu Schliemannova)," píše Melingo (Griechen-
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laud in uusereu Tagen, 1 40) „a musím doznati, že byl jsem zídka kdy
pítomen slavnosti krásnjší a tak zvláštní. Krásná poloha paláce, který

neítaje v to vniterné zaízení stál malikost 600.000 fr., uprosted bo-

hatých sad, imposantní schodišt, vedoucí k obma ptiobloukovým log-

giím v obou patrech, sochy 22ti homerských boh a hrdin, které shlí-

žejí na návštvníka, iní znamenitý dojem, který se ješt stupuje, když
vstoupíme do budovy. Veliké, rozsáhlé atrium vede k pokojm spoleen-
ským, mezi nimiž nejvíce vyniká obyejný salon paní Schliemannové, pak
velký sál, který tenkrát sloužil za tanírnu a který je co nejbohatji

ozdoben prpovídkami z Homera a posléze jídelna. Pízemní místnosti

obsahovaly sbírky Schliemannovy, jež testamentárn odkázal Berlínu, druhé

poschodí pak místnosti obytné a studijní, a všichni jsme se obdivovali

domovin, kterou její tvrce sotva po desíti letech opustil odebíraje se

tam, odkud není návratu" (zemel 27. pros. 1890 v Neapoli).

Za života Schliemaunova byl dm jeho arci skladištm, kolem kte-

rého otáela se archaeologická studia athénská a ecká; jeho autobiografie

patí k nejznamenitjším memoirm ueneckým. — Vdova Schliemaunova,

kteréž jakož i svým dtem Agamemnonovi a Andromache zanechal Schliemann

jmní 5 million frank a nkolik dom v Athénách a v Paíži, bjla jeho

druhou chotí, rozenou fiekyní z rodiny Kastromen, a vzal si ji teprve,

když s první chotí, rozenou Ruskou, kterou nemohl pohnouti k odchodu

z Moskvy a která vbec nejevila nejmenší úasti na jeho snahách, dal

se rozvésti. Rozvod udal se v Americe, ve státu Indiána, kde Schliemann

musil rok bydliti, aby vbec jednání o rozvod tam bylo možno, — jinde

by to bylo tak snadno nešlo. Slena Kastromenova prý proto se tak

Schliemaunovi zalíbila, že umla celé zpvy Homerských básní z pamti.

Vzdlána jsouc v Arsakionu, mla skutené porozumní pro práce sVého

chot, v nichž valn mu byla nápomocna, a teba že nedovedla svoje

salony íditi po zpsobu velkých dam, pece Schliemannv dm byl shro-

maždištm nejvybranjší spolenosti athénské i vynikajících cizinc, ze-

jména archaeolog, kteí picházejí sem z celého svta. Francouzové,

Amerikáni a Nmci mají zde svoje archaeologické školy a tuším, že

i Rusko a Anglie nemají-li už hotové, tož aspo v plánu, a vydávají

zprávy o svých pracech badatelských. S jakým úspchem tyto se potká-

vají, toho dkazem jsou. nádherné vykopaniny Olympské, z nichž socha

Hermova je chloubou celého ecka. Dokud bylo lze, odváželi to odtud,

jako lord Elgin ty nejvzácnjší vci z Akropole, mimo jiné i celou jednu

karyatidu, pak r. 1820 Francouzové Venuši Miloskou, nejvzácnjší skvost

paížského Louvr, a prý dosud se zákon od r. 1827 a 29 neustále

obnovovaný obchází, zvláš pi pedmtech menších. Ale také to má svou

dobrou stránku, — starožitné ty poklady byly aspo zachránny ped
zkázou, které v tch letech ješt ne tak osvícených by byly asi neušly.

Že starožitníci veejní znamenité provádjí obchody, dkují jen do-

vednosti imitátor a hlouposti kupujících.

Závistí ernou jako noc bezmsíná naplní každého, kdo knihy píše,

zpráva, jak v Athénách knihy se vydávají a kterak nakladatelé jsou

ochotni vi spisovatelm, nebo v Éecku se knihy nejen mnoho tisknou

a mnoho tou, ale také mnoho kupují. A když se i stane, že nakladatel
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se ošívá, sáhne tam spisovatel ku prostedku prý dobe osvdeuému,

k subskripci. Každý ek má za svou vlasteneckou povinnost pi takovém

díle napomáhat a upsat svj díl. Ani si nesmím vzpomenout na tu

rychlost, s jakou bych se poroueti musil, kdybych tak se subskripníni

archem po Praze obcházel . . .

Jak jinak podporují ekové svoji vlast, už bylo povdno, zde jen

ješt nkolik uritých ísel na doplnnou a pro obdiv. — Spolenost pro

šíení ecké vzdlanosti dostala od nejmenovaného 150.000 drachem na

jakoukoli nutnou potebu vlasteneckou. Velký sirotinec pro dívky vy-

stavn z dar, k nimž pispli baron Siná, známý mecenáš, 160.000 dr.,

manželé Tossitras v Athénách 70.000 dr., pan Kavakos v Alexandrii

43.000 dr.. pan Theodorides v Odsse 40.000 dr., pan Haritov v Petro-

hrad 22.000 dr., manželé Varvakisovi v Roštov 40.000 dr.; sirotinec

manžel Hadži Kosta založen nákladem 175.000 dr. a obdaen tak štde,
že jmní jeho obnáší dnes 2,000.000 drachem; fysiologické museum do-

stalo 200.000 dr., chemická laborato 100.000 dr. a na vdecké ná-

stroje v cen 300.000 dr. Universita má z dar jmní 1,500.000 dr.

Pi prohlášení korunního prince plnoletým, pan Averov, už známý me-

cenáš, poslal princi 100.000 dr., aby jich užil k njakému vlasteneckému

úelu ; když pak princ ustanovil, že se má z toho vystavti kadetní škola,

dal na to pan Averov nových 600.000. Stejn zajímavý jako zvláštní

byl dar jakéhos vzn, který psal státnímu návladuímu Oekonomovi, ped-
sedovi spolku pro zaízení dobrých a úelných vznic, z vzení psaní asi

tohoto sokratického smyslu: „Jsem odsouzen a sedím ve vzení. Dobrá,

jsem poslušen zákon a když mne odsoudili, jiného mi nezbývá. Ale

sedím tu hanebn, nebo vzení jsou tady tak bídná, že si dovoluji také

svou hivnou pispti na prospch Vašeho spolku. Nabízím Vám tolik

a tolik pdy, tolik a tolik kamení z mých lom, tolik a tolik písku ku

stavb ..."

A tak chodívají tyto sumy prý až do set milion.

Nejsme my malikými a — malichernj-rai proti ecku? K tomu ke

všemu v ecku není šlechty, která by chtla vyniknouti nad jiné. „Král

má právo", zní v ústav, „rozdávati ády dle platných stanov ádových;
ale není oprávnn povolovati tituly šlechtické a vyznamenání stavovská,

aniž uznávati jich, byla-li eckým obanm o^l jiných stát udlena."

To zavání trochu republikou.

Cítiti ji také v tisku, který nemá ani censury, aniž musí redaktoi

skládati njakou kauci, žurnály mají úplnou svobodu — jejíž významnou
illustrací je nedávná aféra asopisu Akropolis. List psal cosi proti armád,
a dstojníci šli do redakce a tam rozbili co se rozbít dalo. Vyšetování

sic dosud není skoneno, ale povšeni nebudou. Také konfiskací není a

tak vychází v ecku samém vesele 80 velikých list (mimo ecko asi

50), jichž nejvtší náklad obnáší ovšem jen 3—4 tisíce exemplá.
Kai)it()lu tuto skoníme smutn, pohbem, jejž potkáváme, náhodou

ti i tyikráte . . . Naped jdou s kížem, pak muž, nesoucí víko rakve,

pak hudba, — bez hudby také jeden sel, — a posléze kuéžl v ornátech

boliatých a za nimi nesou truhlu otevenou, tak že mrtvolu docela dob»>

lze vidti. Aby zakryly se hrzy íjmrti, líí tvá a rety umrlce líidloiu
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a na ruce mu oblékají rukaviky. Divný, odporný zvyk, proti všem

zvyklostem lovka, který od všeho mrtvého oi odvrací co nejdíve

mže ; vypadá to tak, jakoby chtli, aby mrtvý naposled se rozhlížel po

tom mst, ve kterém žil, ve kterém se radovával a ve kterém trpl,

až dotrpl. Co však to vše plátno, když mrtvý už rozhlížet se nemže ? —
Teprv na hbitov rakev zabední. V chudších tídách je prý zvykem

mrtvolu ped pohbením zbaviti všech šat, aspo svrchních, ba i polštá

pode hlavou vymní se za pouhý pytel, naplnný blinou. To prý proto,

aby tlo pišlo ve styk co možno nejbližší se zemí, odkud vyšlo. Ale je

to zvyk hnusný . . . (Dokonení.)

Dti na Chodsku.

Kulturní obraz. Napsal Jan Fr. Hruška.

(Pokraování.)

a to následují dv kratinké modlitby:

Ježíš Nazaretský, král židovský, nápis tento ví-

tzný ostíhej nás od náhlé a nenadálé smrti I ode

všeho zlého. Amen.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý a Nesmrtelný,

smiluj Ty se nad náma.

Po té modlí se zdrávas královno a pak otenáše

a zdrávasy : za duše v oistci, za nejbližší píbuzné, a 5 otenáš k pti

ránám Krista Pána ukonuje modlitbu.

Tento poádek bývá sotva kdy v hlavním mnn, rozhojnn však

bývá vkládáním modlitbiek, vzývajících Boží ochranu, upomínajících na

hlavní události spásy, uících zbožnému poádku a t. p.

Zvlášt starší matky chodské a dobrosrdené babiky jsou této

stránky výchovy velmi dbalé. Modlitbiky tyto bývají starým ddictvím

a vlastním výtvorem duchovní poesie lidové. Nkteré doznaly bhem asu
neblahého porušení, nkteré však zachovány, vynikajíce velebným obsahem

i krásnou nžnou formou. Z modlitbiek takových opakují se nejvíce tyto

:

Žehnám se svatým kížem
(a porouím se v ochranu)*)

dvanácti apoštolom, **)

tinácté***) matce lioží.

O Matiko Boží, ochrauj mn
od moru, od hladu, od ábla škarodntMio!

*) verS interpolovaný.
*) v modlitbikácli tchto, jakož vflboc v skládáních rázu vážniMu), stídají

se asto tvary ist spisovné s dialektickými.

***) interpolováno.
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ábel škaredný nepokoušej se na mn,
ani na mý tlo, ani na mou duši,
až spoteš vzdiky na nebi, trávu na zemi,
list na díví a písek v moi!
K tomu mi dopomáhej Bh Otec, Bfih Svn,Bh Duch Svatej. Amen.

Já do lože kráím,
Pánu Bohu nás šícký porouím!
Pán Bh ajt je v hlavách,
Panynka Maria v nohách,
šecky andlíky vokolo nás.
Co se tim andlíkom stane,
ajt se nám, híšným dušem, taky stane.

Dyž já na svý lože lehám.
Pána Ježíše volám,
aby mi poslal ti andlíky:
jeden aby pi mn stál,

druhej aby se mnou spal,
tetí aby se mnou asn ráno ve zdraví zase stál

!

Dyž do svý posteli vkroím.
Pána Boha prosím,
aby mi poslal ti andlíky s nebe:
první aby mn obraoval,'
druhej ochraoval,
tetí — aby ke mn nemíl moci
(zlej duch)*) ve dne, ani v noci.
Tráva na zemi, listí na strom

Bh O. B. S. B. D. Sv. A,**)

S Pánem Bohem, s Panynkou Marií
do lože kráím
a Pánu Bohu, Panynce Marii
se porouím.

Spala bych, spala,

ale ne sama,
s Pánem Ježíšem,
s andlíkama!

Ešt bych za to

modlitbu dala,

dybyeh s Panynkou
Marií spala.

O Kriste Ježíši, pijmi nás pod svou ochranu,
dej, ajt se dostáném do Tvýho domu.

*) interpolováno.
**) defekíivné.
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V tom Tvým dom Božská moc —
dej nám Pán Bh všem dobrou noc!

Andlíku, mj strážniku,
vopatruj mi mou dušiku;
až má dušika z tla vyjde,

pimni mn ji do nebe !

Šel Pán Ježíš do zahrady,

naklonil svý svatý hlavy
na zelenou trávu, na studenou rosu.

Pišel k nmu svatej Petr:

Pane, co tu dláš?
Poítám svých pt ran,

kerý sou mi židi dali:

první do nohy, druhou do ruky,

tetí do boku, štvrtou do srdce,

pátou do hlavy.

Šel Pán Ježíš do zahrady,

naklonil svý svatý hlavy,

židi ho jali,

pt ran mu dali:

první do nohy, druhou do ruky.

tetí do bok.i, štvrtou do srdce,

pátou do hlavy.

^el tudy 8v. Petr s sv. Pavlem:
„Pane, dobe-li se máš?"
„„Já se mám dobe,
di tám, prav tám
velkýmu, malýmu:*)
kdo se tu modlitbiku tikrívt za den pomodlí,

ten ti dušiky z voisce vysvobodí:
jednu za tatíká, druhou za matku,

tetí sám za sebe

ten píd do nebe!

Sol Pán Bh na vysokou horu,

zimou se tas,

potkal ho Jidáš:

„Pane, ty zimnici máš!"
„Já zimnici nemám,
ale tvý smrti se lekám! "**)

Do na mou smrt pomatovat bude,

ten žádnou zlou smrtí se svta nesejde.***)

Stál Pán Bh ráno,

humyjl se, voblík se,

vzel svatou tulši na sebe,

šel do kostela.

*) var.: abychom to povdli tomu malýmu i touni velkýmu.
'*) var.: ale smrt oekávám.
**) var.: zinniicí sttinat nebude.
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potkal dv duse.

„Vy dv duše, co tak smutný ste?"
„„Jak pa bychom smutný nebyly,
dyž ani ranní modlitbiky nehumíme 1

Odpovdl jim Pán Ježíš,

„Vobrajte se, duše, ke mn,
než se ráno nasnídáte,

ranní modlitbu humt budete!"

Beru vodu na své ruce,

Krista Pána na své srdce.

Pannu Marii na zpomoc,
aby m chránila celej den a celou noc.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,

Ty si má radost', mé zboží,

v Tvé ruce já se porouím,
až se s tím sjetém rozlouím.
Ra to dáti. Panno istá,
hajt dojdem do tvýho místa,

kdež kraluješ s Kristem Pánem,
až na vky vkv. Amen.

Ped kížem:
Pochválen buj svatý kíž:
na om umíl Pán Ježíš.

Svatým kížem se žehnejme,
svatým kížem se rozžehnejme!

Modlitba žádá se na dtech chodských velmi písu: musejí se

modliti vždy nahlas a to zvlášt bedliv, „že stály" a ped spaním. Dti
chodské po píkladu zbožných rodi rády se modlí a brzo a snadno

se všem modlitbám nauí, jelikož v domácnostech chodských vládne ješt
veskrze zvyk, že se modlí celá rodina i s eledí, zvlášt modlitby k jídlu

a andl Pán nahlas.

Nejvíce modlení bývá ped Ježíškem, nebo, kdo se nemodlí rád

a bedliv, tomu nepiveze Ježíšek nic.

Když se umjí dti modliti, smjí jednou za as, když je teplo,

jíti s nkým z domácnosti do kostela; nejradji a nejastji chodívají

s ddkem a s bábou.*) Nejvíce se tší na sklonku postu, že „pdou
líbat Pambka" —

- navštívit Boží hrob. To jest na Chodsku jedna

z nejvtších radostí dtských a nemohou-li nkteré z jakýchkoli píin
„jít líbat Pámbka", bývá pláe a zármutku k neutišeuí.

Po modlitbách uívají vtipnjší dti hned koledám; ty však píslušejí

pede všemi tm vtším, proto o nich promluvíme pozdji.

Dále uí otec a matka chodská ty maliké „Boha znáti" ; z roz-

liných zjev a úkaz v pírod. Ukazují jim na msíc v úplku: to

*) S ddkem z jedné rodiny jdou dtiky teba ze dvou i tí rodin;
zvlášt nemají-li tyto samy ddka ani báby.
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prý se dívá Pán Bh na zemi, a usmívá se tak dobrotiv, když jsme

všichni hodní; ale když je nkdo zlý, zamraí se taky anebo tvái své

ani neukáže ! Když -lidé Pána Boha moc rozhnvají, vadí se, hmí a

blýská a ukazuje tak lidem svou moc ;
proto mají býti lidé — a zvlášt

dti — hodné.

Hodné dti má Pán Bh tuze rád. Dává každému andlíka strážníka,

aby ho opatroval a ten andlíek musí na veer rozsvítit svému dítti

svíiku a vystrit ji z nebe : kolik na nebi hvzdiek, tolik na zemi

dtiek. Když nkterá hvzdika padá, to andlíek svíiku zhasíná

a jde na zem pro dušiku toho dítte a odnese ji rovnou do nebe.

Také jména nkterých bylin a zvíat dávají dbalým rodim pí-

ležitost k výkladm náboženským. Tak na p. : skivonoska, slziky

P. Marie, Trnová koruna (vždyživec), Pána Kr. kosti a j.

Vtším vykládají už píbhy biblické; to jim usnadují hojné na

Chodsku bible, zejména malé obrázkové.

Toto bedlivé vedení dítte chodského k Bohu má veliký vliv na

píští povahu dtí; vychovává z nich lid zbožný, poctivý a úinný, ne-

zavádí však ani zdaleka, jak by snad nkdo myslil, v pemrštné, prázdné

pobožnstkáství.

Je to vidti zase hned na dtech : když je as k modlení, jsou

pokojné a vroucné a vytrvají, jak se jim dlouho uloží; a když si mohou
proskoiti, proskoí si zas s celým srdcem a jsou zase živé, ba až tuze

živé, nic ped nimi neobstojí jako ped pravými dtmi z pírody.

Nebudeme dopodrobna zkoumati a vypoítávati na doklad této ži-

vosti, kolik rozbijou za rok bhounkové po vsi oken, ani popisovati,

jak se posmívají po kohoutech a jiných zvíatech, jak zapahají koky
a osedlávají nkterého ubohého starého Voecha a jiné takové kousky:

to vše dlají i leckde jinde, pece však pipomeneme, že je asi tch
kousk na Chodsku o hodn více než leckde jinde a že bývají nkdy
znamenit pvodní i rozmanité.

Malého Ohodáka zajímá kde co, a nemí dvakrát: na všecko se

musí dobe podívat, na všecko se musí ptát a všecko musí honem sám

„zprubirovat" 1

Uvedeme nkteré píklady té všetenosti z jejich „spoleenského

života", zejména z jejich her a zábav.

Ti menší spokojují se dlouho se zábavami, kterým se nauili jako

díátka, ale ti vtší!

Nejetnjší, nejnžnjší a nejrozmanitjší zábavy poskytuje bhounkovi
píroda. Jak vykoukne dost málo z mrak jarní sluníko — ala, už

jsou venku; ale sluníko nemá ješt síly a k tomu se leckdy schová,

zem je vychladlá a namoklá a k tomu ten „tužící" oblek dtí ... Je

jim zima, ale „do sencí" pece nepjdou, leda s pinucením; skrí se

rad t\ji jedno vedle druliého nkam na výsluní a rozkazujou si : „Sluníko

po-cem, zima tám buj!" nkdy slujiíko neposlouchá, doti kií znovu

a ješt víc, až se zahejí tím kikem a potom se — sluníka neprosí

!

Když nechce býti krení a choulení naplat, „buremo se honit".
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vzpomene nkterý na jiuý zdroj tepla a sotva to doekl, „vostarek" !*)

zazní teba z jiných úst a pi tom hned bác ! už má nkdo ránu rukou

na zádech, „je vostarkem" a nechce-li „potrefený" vostarkem zstati, musí

hledti, co „vobdržíl", pedati jinému, musí „honit". Jindy zaíuávají

v takový as honní poítadlem s „asovým zaátkem" :

Svítí, svití sluníko,
Pámb nám dá teplicko —
to je ešt málo atd. **)

Sype-li se hodn sníh, dívají se na to dti hezky z tepla a zpívají

:

„Sedláoi padají,***)

selky lítají." — — až uši zaléhají.

Udá-li se takovým všudybylm jíti s vtšími na pastvu a ti tam
mají ohe, zaíkávají si pístup dýmu na sebe

:

Dejme, dejme,
uechoj na mn, *

di na starou bábu!
Stará bába ta mn nechce!
Di nkam na ševe!

Když vystupují po dešti z lesa páry, svolávají se dti a bhají se dívat,

jak „liška pee chleb". To mají od velkých: asto jim pinášejí, když

byl nkdo v lese, chléb „vod lišky", a leckterému z malikých leckdy

napadne: „Dyj je to náš"!

Chytí-li bhounek „linku" — sluníko — položí si ji na ruku

a porouí

:

„Linko, pinkot)
vokaž mi tvý vokýnko,
nebo t hodím
dóóó vaící vody".

Linka má na štstí kídla — —
{PoKraování.)

—'-siíS^—-1^=

—

*) Jindy má týž význam s týmž gestem vyslovená vta: , Pošli to dálf-
**) najde se celé mezi poítadly pozdji.

***) Dti selské: „Cbalupníci padají, chalupníce lítají!"

t) var.: šneku, šneku,
vystr rohy, atd.
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Za pravdou.

Román. Napsal Josef Laichter.

(Pokraování.)

ást 11.

I.

ráv v týž as, co Jenda Hrubých zamiloval se do Blaženky

a co trápil se tžkou otázkou vystoupení z církve, práv
v tu dobu odbýval se jednoho únorového dne ve vestibulu

vídeského nádraží Františka Josefa významný — ne-

významný akt. Louili se tam dva eští studenti.

Jeden z nich asi dva neb tiadvacítiletý, byl pevn
složeného, kostnatého tla, hndovlasý, v oblieji sndý,

ídkým vousem zarostlý, ponkud uhrovitý. Nos ml ostrý, rty silné.

Druhý byl útlé postavy, nžn drobného oblieje a plavých, velmi jemných

vlas. Ml jasn modré, snivé, pemilé oi. Z jeho oblieje mluvila

pítulná ostýchavost, roztomilá stydlivost. Každému jakoby již pedem
melo se íci: „Kdepak, já nejsem zlý, jsem velmi bázlivý — ani nevíte,

jak jsem bázlivý. Nezlobte se na mne!" Ano, v tom spoíval nejvlastnjší

ráz toho pítulného oblieje. Ty modré, upímn dobré a snivé oi od-

zbrojovaly svou nevinností a naprostou bezúmyslností. Vypadal znan
mladji než druh. Byl vskutku o více než dva roky mladší a rozhodn
ne ošklivý, teba i chud obleený. V ruce nesl nevelký uzlík, zašitý

v režném plátn a pevn pevázaný motouzem.

V té chvíli bylo pozorovati na nm rozpaky. V oích jeho obrážel

se unylý, tesklivý smutek. Nkolikráte ohledl se za sebe na peron, kde
práv chystal se vlak odjeti smrem ke Praze. Cestující již šmahem
nahrnuli se a namakali do voz a jemu jakoby leželo na srdci,

co se tam ješt dále stane, tam na perón.

„No, Ladislave," ozval se s lehounkým úsmvem hndovlasý druh,

pozoruje jeho váhavost, „dosud nejsi rozhodnut? Snad pece bys chtl?"

„Ml bych tedy?" otázal se jako u vytržení plavovlasý hoch,

zastavuje se.

Na otázku odpovdno vsak jen veselým smíchem, takže hned se

zapálil. Dobrosrdený žal rozprostel se po jeho lících. Pomátl se, nebyl

s to promluviti.

Druh stlumil ponkud smích a dl na potchu

:

„Není to tak zlé. Neber si k srdci, že se sraju. Ale Ladislave,

mn je veselo — nemohu si pomoci, musím se smát. V, dnes projevila

se tak roztomile tvá povaha, až je to radost. Co: pojedeš tedy —
nepoj edeš?"
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„Ba, Bože . . .!" povzdechl onen útlý, jemuž se íkalo ,Ladislave'.

Byl celý zalekaný, ml pokorné vzezení jako zniený híšník.,

„To je skvostné!" smál se stále druhý. „Ne, nic si z toho nedlej,

ale je to skvostné, ješt oba se tomu dost posmjeme. trnáct [dní

mluvíme o Praze, trnáct dní vypravuju te na cestu — i Soumarovi

píšu, aC eká a vezme si t na starost ty horuješ o Matice,

jaký tam zaneš nový život a "

„Ba, Bože . . .!" optný povzdech.

„Vidíš, Ladislave, neíkal bych nic, kdybys sám nebyl rozhodl.

Ale pece sám jsi si usmyslil. A já konen vidím, že ve Vídni to již

s tebou jinaké nebude. Neumíš dost nmecky, nemáš dost pružnosti,

zkrátka pro tebe je Praha. Uvaž, že pece musíš se již také postaviti

na vlastní nohy. Tedy -?"

„Tedy pojedu."

„Nuže rychle ! Ješt je as, ale lístek musíš si koupiti již ve^voze."

Sotva však vrátili se k východu, nastaly nové rozpaky, nová váhavost.

Také konen zaznl zvon po tetí a s prudkým zahvízdnutím vlak hnul

se na kolejích.

Nový vzájemný pohled a smích.

„Konec! A te si již z nieho nic nedlej! Jsi opt ve Vídni.

Zstaneme tedy zase spolu. Ale radost mám, radost, radost. To se ti,

Ladislave, zase jednou zdailo!"

„Ne, já pece pojedu, ale odpldne."

„Opravdu? Skuten? Ruíš za to?"

„Opravdu. Uvidíš." Plavovlasý hoch také se zasmál. Objevily se

pkné, bílé zuby a tváe zaplály rozpait svžím rumncem. Za veliké

veselosti oba pak opouštli nádraží.

IL

Z tch dvou mladých lidí onen hndovlasý, uhrovitý, jenž vyhlížel

mužnji, dorostleji než druhý, jmenoval se Petr Hanuš.

Otec jeho, který byl ve východoeském mst jircháem, jen

z hrdosti dal jej na studie. Chtl míti v rodin pána a chtl vychovati

syna na knze. Le Petr, odbyv ped pltetím rokem gymnasium,

zdráhal se do semináe. Nedbaje proseb ani hrozeb odebral se do Vídn,
kde ml ve Wáhringu strýce hokynáem, za jehož podpory doufal snadnji

pekonati nejkrutší poátky samostatného života.

Studoval pírodní vdy a nebyl všedním studentem. Hned na

gymnasiu ukazoval snaživost. Se zálibou uil se frantine, angliin,

ruštin a mnoho etl, jak se mu co nahodilo. Již v kvint peetl
Renanovu knihu o život Ježíšov a Rousseauova Emila. Než složil

maturitu, byla jeho hlava pln^ boulivých myšlének, mnoho plán ml,
cítil v sob sílu, která pivede jej daleko. Vela v nm krev hrdého

otce, jenž celý život toužil zbohatnouti, povznésti se, krev pedk,
kteí bývali slavnými jirchái a jimž fabrická výroba znuzovala emeslo.

Rozlett se co nejvýše a uejšíe po svtové kultue, to bylo pedevším

jeho ideálem.



Za pravdou. 471

Ve Vídni musil pekonati kruté poátky. Odlouen od rodiny, která

se ho zekla, pijat i chladne strýcem, na kterého spoléhal, byl vlastn

hned z prvu odkázán sám na sebe. Le nic ho nezlomilo. Jsa energickým,

brzy prodral se životem. Dobe stenografoval i dostal se záhy poslaneckou

protekcí (tu cestiku si již vyšlapal) za výpomocného stenografa do

íšského parlamentu. Nad to vyuoval frantin, což také vynášelo mu as

deset zlatých msín. Co nevidt ve Vídni se mu zalíbilo, ba Víde jej

oslnila, takže pozdji poínal i nad domovem krit rameny. Slýchal

asto v stenografické kancelái o eském ubožáctví a dával všemu za

pravdu. Ubožáctví to kielo na v parlament, kielo na kolem do

kola v té obrovské Vídni, kde takka jen služka a eský dlník byly

typy zbdaelého národa. Le nejen to, jej hlavn unášel vysoký rozvoj

nmecké kultury a ledovou sprchou psobilo na vdomí, že ani pro

své povolání nemže vzdlati se slušn po esku. Taková vc bila do

oí. Vždy to byly nekonené horizonty, které otvírala ped ním vda
nmecká. A ne ve všem pvodní, pec jen nabízela mu vstup do celého

svta. A tch vdeckých, po esku psaných knih, mj Bože, kolik asi

mohl shledati tch knih! Byl synem ubohého lidu, který málo dovedl

mu dáti, který nebyl s to nasytit jeho ducha. A tak se stalo, že za

rok, za dv léta málem splynul s Vídní, málem v ní utonnl, jako tisíce

z tisíc eských dtí, posílaných sem na emeslo.

Zcela jiným lovkem, jak již vzezením se jevilo, byl plavovlasý

druh jeho. Jmeno\al se Kvapil a teprve v posledním íjnu pišel do Vídn
na studie. Znali se sice s Hanušem již od dtství, ale spátelili se až od

gymnasia. Tu Kvapil, který vždy byl vtlenou skromností a plachostí,

poteboval opory a nalezl ji, nauiv se pohlížeti s obdivem na Hanuše,

s nímž sdílel spolený byt. Hanuš za to splácel mu lás:kou a rád držel

nad ním ruku. Lichotilo mu být zánj-m vzorem, vdí hvzdou, ideálem

pítele. Ostatn byli krajany, neb Kvapil pocházel z vísky blízké od jeho

rodišt. Vyrostl z chudoby, z nízká — matka, nyní již mrtvá, byla

podruhyní a otec, jehož ani nepoznal, sloužíval za eledína. Tak vyvinula

se v nm nesamostatnost zcela pirozen, vždy za všechno, ím byl

a ím ml se stát, dkoval jen cizím lidem, ujavším se ho a davším jej

na studie. Stálá závislost na lidském dobrodiní nauila jej skromnosti.

A pak i v krvi po matce ml poníženost. V nm nikdy žlu se nebouila

proti osudu, jenž dán mu byl za údl. Pijímal jej poddajn, bez úvah,

s tichou trplivostí. Konen nikdy nebylo mu tak zle, aby ml píinu
reptat. Ovšem zvláštních radostí za dtství nepoznal. Matka se s ním

nemazlívala. Milujíc jej svým zpsobem, bývala písná, drsná a radji

nemilosrdná a krutá, než aby hochovi ukázala dobré oko. A pece
rozpomínaje se po letech na dtské doby, teprve chápal, že to mohly

být pkné chvíle — ty chvíle, kdy chodíval na pastvu, kdy v podveer
spchával za dobytkem s polí, maje pea záda pehozený režný pytel

a ohlížeje se, jak na mezi dohoívá ohe, z nhož po celém kraji páchlo

oudem pýavky. Le tehda o tom nevdl, že ml být šastným. Ale

pak — pak, kdy stal se kvintánem a kdy stal se sextánem, vytrysklo

z nho všechno to, co nastádáno a uzaveno bylo v jeho srdci, v jeho

hlav, žijící až dosud odevzdan den ze dne, beze sn a tužeb do
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budoucnosti. Ach, tu, kdy poal s nadšením ítati básn, dovídati se

o ržích života, o vzntech mladých srdcí a o neviditelné trpitelce, vlasti

své, pro kterou vzplanul horoucí, nevyhladitelnou láskou, tu, kdy nalezl

pítele, jemuž se poal koiti jako svtlu života— Hanuše— Petra

Petra — —
,
jaký široký, neobsáhlý svt se mu otevel ! Žil zemským

životem, ale jeho duše prohánla se nadzemskými obzory. Vdl sice,

že existuje krom poctivosti i nepoctivost, krom šlechetnosti i nešle-

chetnost, vdl o zlu i o lidských zloinech, le z dálky, v tom ideálním

zabarvení mladého, istého srdce mizela nepoctivost, nešlechetnost a lidstvo

pipadalo mu harmonickým celkem. Byl to jist hodný, láskyplný hoch.

A takový pišel do Vídn, ani ne rok po tom, co mu zemel hlavní

dobrodinec, fará, jemuž nejvíce byl zavázán za to, že studoval.

Do Vídn pišel na vybídnutí Hanušovo a aby vnoval se historii.

Ale nezalíbilo se mu tu. Soužil se. Jen s bídou sehnal skrovnou hodinu

a na mnoze byl nucen žíti z podpor svého pítele. Vadilo mu hlavn,

že neznal se kale v nmin. K tomu i duševn zde hynul. Chtje
studovat historii, pedstavoval si jinak to, v em hledal ukojení cíle

životního. S Bohem všem snm a ideálm ! S Bohem, vy krásné illuse

o sláv národa! Ani slova o velké minulosti, ani slova o velké budoucnosti —

•

ani, ani slova ! A pece po tom práhl, tolik práhl ! Ba, i Hanuš
již nebyl starý Hanuš a usmíval se jeho blouznní. Konen nevídal

Hanuše, než ráno a veer, kdy pítel picházel, zahrabávaje se v knihy,

nad nimiž sedal do dvou, do tí hodin v noci ... A tak cítil se snivý

hoch i duševn i tlesn osamoceným, zdálo se mu, že zapadl v hrozné

moe, které jej pohltilo. Ponenáhlu oddával se jen dumání — on^ druhdy

jeden z nejpilnjších a nejlepších žák, nechával práce a etl nejvýše

eské knihy, jež zde ml a které již nejednou proetl. Bloudíval

vídeskými ulicemi a tesknil. Ztrácel cíl, život jeho se rozpadával. Díve
na gymnasiu pedepsali mu, co ml konati, ukládali mu úkoly, které se

svdomitostí primusa vypracoval. Dkladn pipraven, s nauenými lekcemi

denn odcházíval do školy. Ale zde nikdo nieho mu nepedpisoval,

nikdo na nm nieho nežádal, nikdo se o nho nestaral. A takovým
zpsobem nebyl zvyklý žíti. Bylo mu úzko. Vidl, jak Hanuš pímo
zimnin pracuje od rána do noci, jak stenografuje v parlament, chodí

do pednášek a do laboratoí a neunaven, nezmožen veer pijde a vrhne

se na knihy, na podivuhodné nmecké, francouzské a auglické knihy, jež

pinášíval si z universitní knihovny, kdežto on zatím žije bez cíle a bez

práce. I odhodlal se uiniti všemu konec, rozhodl se odejeti do Prahy.

HI.

Dnes ml tedy odejeti. Ale když již vše — a bylo toho velmi

málo — pipravil si na cestu, když i hodina rozluky byla urena, nevdl,
co mu je tžším: opustiti Hanuše anebo zstati ve Vídni. A teba se

tím vydával v posmch, v samém okamžiku odjezdu poal na nádraží

váhati, vyhýbati se pokladn a znovu rozmýšleti, má-li i nemá-li. A tak

se stalo, že neodjel, že vraceli se bezúeln z nádraží.

Le vzmužil se a odpldne skuten na novo chystal se z Vídn.
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Hauuš zavedl jej do malé, devnou pepážkou rozdlené restaurace, aby

na cestu vrazil do nho sklenku vína a dodal mu odvahy. Však bylo

toho potebí. Kvapil sedl v restauraci smutný, se zamlženým, bázlivým

zrakem. Opt tepotala se v nm sklíená dušika. Smutn pomrkával

na svj uzlík, s nímž ml se vyplaviti na dalekou pouC.

Hanuš dobe pozoroval, co se s ním dje, avšak znal jej píliš, než

aby nadržoval jeho slabosti. „Jen a jede — jen do Prahy s ním!"

Vdl, že by opt zapadl do starých kolejí, že by k niemu kalému

nevedlo, kdyby tu na dále zdržoval jej ve Vídni. Snad konen i ochotn
zbavoval se milého sice, nicmén stálým stýskáním pec jen trochu

znechutivšího se mu druha. Dívaje se na, v duchu se usmíval tm
rozpakm, ale i teplou, srdenou lítost pocioval nad jeho zaražeností.

„Jsi mi to husar — jsi to rytí, Ladislave!" myslil u sebe. Rád by mu
byl dal na cestu kus své pevnosti i njakou dávku svých názor. I umínil

si, že mu domluví, a již to bolí nebo nebolí.

„Ladislave," ozval se, zvedaje skleniku a potmšile se usmívaje,

„než se rozejdeme, ješt malé kázání! Vidím, že není nic naplat."

Kvapil se zapálil. Svsil hlavu jako zajíc na útku.
„Jsi ve všem nerozhodný, slabý, málo energický. Energie ti schází I

Tak, jak jsi až dosud žil, za pak stál ten život?"

Kvapil odvážil se podívati, je-li to jen tak, jen pro smích, i zaue-li

skutené kázání.

„Pedn," chápal se zatím slova Hanuš, svrašuje elo, což inil

vždy, kdykoli poínal vážn mluviti, „musíš boit — a to mnoho boit!

Se sny, se zastaralými názory, se vším tím haraburdím se již rozlu.

Víš, Ladislave, máš nešastnou chybu, že nedovedeš se dost assimilovat.

A pece assimilace je život! Od všeho se odlouit, vše zboit, v em
jsi vyrostl, to je první pikázání. Dokud jsme chodili do školy, ne-

chápali jsme, že by svt mohl existovat bez voják, bez vrchností. Pozdji
pochopíš. A tak chápat a vn boit — zítra to, co dnes stavíš, chceš-li

ku pedu. Jinak s tebou konec!" Odmlel se a usmál se. Napadlo mu,

OJ on se již naboii a nastavl a jak výborn všecko to jde mu k duhu.

„i ne — — ne?" jakoby se tázal jeho sebevdomý pohled. „Vidíš,

takovým máš být jako já!"

Kvapil nutil se chápat. „Máš pravdu, ve všem chci poslechnout —
ó jist se piiním!" bylo možno ísti v jeho oblieji.

„Nechtj být Ikarem!" pokraoval již opt Hanuš, nedostávaje od-

.povdi a usmívaje se do sebe. „Jen ne žádná kídla, Láo, a nikam ke

slunci se zem ! Spadneš a zabiješ se. K emu tam do výše, k nebi,

k oblakm — k emu?" napomínal s trochou affektace. „Nešastník,

který první smyslil tu výši, vynalezl nebe. Pro lítat? Zem, erná
hlína je naším píbytkem. A mám-li již mít njaké ideály, tedy a je

mám blízko, hodn blízko. Pro daleko, kam se nikdy nedobelhám?
Du(?s zjišuji fakta, zítra odvozuji zákony. Ne však zákony, pedevším
fakta jsou mn ideálem. Krok za krokem. Zkrátka, nau so pesnosti,

odlio snivost a bu suchým, exaktním a pak jsi spasen. Ale . . .

Ladislave," zvolal nalilo, „vždy ty mne neposloucháš, vždy ty love,
iiase se honíš bh ví kde ..."

81
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Kvapil vytržen vzhledl, zaervenal se.

„To je dobré!" rozesmál se Hanuš. „Tedy o em jsem mluvil?

Vidíš, — nevíš. O tvých snech, o tvém jalovém nadšení jsem mluvil."

„Ale, jak pak. Bože, bez nadšení ..." chytil se Kvapil posledního

slova, hled se vzpamatovati. „Ztratil jsem tu nadšení a proto te jsem . .
.!"

„Jaký — ?"

„Vbec ..." pracn ze sebe vypravil Kvapil.

„Nenadšený? Dejme tomu tedy: nenadšený a dejme tomu tedy,

že i já potebuji nadšení; ale co ty rozumíš nadšením a co já, to je

ta otázka," pokril rameny Hanuš. „Ano, to je ta otázka, Ladislave!"

A v tch slovech skrýval se smysl: ,Co pak nechápeš, jaký je rozdíl

mezi námi, jaký ty jsi dtina, kdežto já . . .?' ... „Ty rozumíš nad-

šením," pokraoval Hanuš, „ztrácet se v mlhách, kdežto já ve faktech.

xi mj Ladislave, chceš-li být historikem, pak budeš konstatovat jen

fakta a pro tebe teba dost nepíjemná fakta Ale tvé stanovisko již

pedem je pochybené. Šel jsi studovat z ist citových popud, interessuješ

se hlavn jen o historii eskou a to ješt potud, pokud je slavná.

Povídá-li ti nco nepkného, odvracíš hlavu. Jenže, chci-li pracovat vdecky,

musím pustit všecky vedlejší zetele stranou : vlast, národ zkrátka

všecko! Tak je to, mj milý Ladislave."

Kvapil upíral zrak do své skleniky, kterou stále otáel v prstech.

Uznával leccos, avšak pece jen bylo mu bolno, že Hanuš najednou nyní,

v poslední chvíli ješt, poíná mluvit s patra o tom, co mu bylo nej-

dražším. Ale mlel, nechtje v posledních okamžicích rozvádt ei
o vci, která obas jich tu rozluovala.

„Ba, ta tvá nešastná, vlastenecká citlivost!" zakýval Hanuš hlavou,

tváe se, jakoby nepozoroval žalu Kvapilova. „Podívej, kam bych já

pišel s cithvostí? Citlivost," dodával sebevdom, „to je koen zla, to je

ta známá eská chyba. Ubijí tebe — ubijí každého."

„Ale vlasti nemilovat — to pece," zalkal Kvapil, „nemohu. Ani

ty nemžeš, teba že — —

"

„Nemžeš — nemžeš . . . pro?" zamával Hanuš rukou. „Nemohu-li,

je to mou vcí."

Kvapilovi stouplo horko do hlavy. „Všechno, jen tohle ..."

„Vidíš ... tu, tu je ta pehnaná citlivost!" zvolal rychle Hanuše

„Ostatn mj si svou vlast — matiku Prahu, vždy t tam posílám,

proti tomu nemluvím, jen proti té pepjaté sentimentálnosti mluvím.

Ale nemohu-li já, je to mou vcí. Mám k tomu své rozumové dvody.
A eknu ti : cením si toho, že jsem šel sem. Pipouštím, mne také snad

uráželo, slyšel-li jsem Vídeáky mluvit posmšn o nás. Te však . . . ?

Je zdravé, Ladislave, vybouit se kapku z citlivosti. Vždy díváš-H se

stízliv pes hranice, sám vidíš to ubohé živoení. Tam malý nárdek
pobíhá kolem jámy, kterou si ped skonem zakryl a okrášlil hrstkou

zelené chvoje. Ale spadne do jámy — spadne. Kam by míil, kam by

se dral v tom proudu rozpoutané svtové konkurence? Nevypadá-li to

jako hra malých dtí? Vždy nastanou velké vci; kdo má zrak, mže
vidt a tušit. Vzedme se to z dola a dost možná, že i s hora. Jen

kdyby vstal lovk, jako byl ped stoletím Rousseau! Kdo to tehda za-
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Ijálil slámu? Kdo napsal Contrat sociál? Kdo rozložil spolenost v její

atomy? A dnes kdyby se objevil podobný duch, hodil novou jiskru v tu

otep, která leží pipravena vše by vzplanulo a povstal by jiný

svt. Ano, nebude snad trvat dlouho a celá Evropa slouí se v jeden

obrovský stát. Jaké místo chtli bychom tu zaujímat my — my zbdaelý
národ? Na to bych rád slyšel odpov, Ladislave!"

Hanuš umlkl. Jemná výitka Kvapilova udeila na bolavé místo.

Rozehála jej. „Mžeš nco namítat?" tázaly se nyní oi jeho, pevn
utkvlé na lících druhových, jimiž prorážel zmatek, nejistota, hra rozpak.

Kvapil vzdechl. Ale te již nemohl poslušn mleti. I on musil se

vymluviti. Hovor ztratil úpln žertovný ráz, stal se vážným. .

^Le Kvapilovi nenapadlo otázati se, jak Rousseau rozložil spolenost

v atomy a v jaké to atomy, jemu nešlo o to, (a také toho neuml),

chytit Hanuše, jejž v podobných vcech pokládal za píhš dsledného

a neomylného : pouze jeho srdce chtlo se ospravedlnit, v poslední chvíli

ješt jedenkrát požalovat, co a ím cítí, ím žije.

„Rozvaž si, Pete," pronesl, zvedaje plaché oi a úzkostliv sleduje

dojem svých slov v líci Hanušov, „rozvaž si, že bych si musel zoufat,

kdybych bez nadje a bez lásky te odtud odcházel. Pro pak bych

opravdu chtl být na svt ? Vždy ani nebylo by hodno, abych žil

!

Žiju-li, musím pece žít pro nkoho nebo pro nco, co je hodno mého
života — pro nco vyššího, pro njaký opravdový ideál a nejen

pro fakta!"

Hanuš dal se do hlasitého smíchu. Kvapil se zardl. Bolestný záchvv
dotkl se jeho rt; poslední slova takka již na nich uvázla.

„Nuže dál — jen dál," vybízel Hanuš, „a jsme si jasni!"

„Pro se mi tedy smješ?" lítostiv, žaln stžoval si Kvapil.

„Vždycky se mi tak smješ. Jen promluvím a již
"

„Což ani zasmát se nesmím?" bránil se Hanuš. Ale zarazil se

a bylo vidt, že pochopil.

Kvapil zatím sklopil oi a víc jakoby k sob dodával s pízvukem,

v nmž tásl se uschránný, pesvdivý povzdech:

„Ani nevíš, jak nco takového zabolí."

„Co — co zabolí?"

„Takový úsmv. Ty snad tak nemysHš, ale mne vždy tvj úsmv
polije jako chladná voda. A ty se tak asto smješ, uvykl jsi již tomu —
alespo naproti mn." Ulevil si, teba se obával, co Hanuš odpoví. Avšak

než odpovdl, již zdálo se mu, že opt padla jedna hradba, která také

obas je dlila. Po oku pozel na Hanuše.

Ten zvážnl. Nahlédl do svého nitra a vdl, co znamenala ta výtka.

„Jsi ty dtina," ozval se hlasem, prozáeným takovou láskou, že Kvapil

okamžit se rozjail. „Tak tedy, co jsi chtl íci?" pak dodával.

„Co jsem chtl íci?" opakoval Kvapil, nabývaje radostné, dvrné
odvahy. „Že nemohu si i)onioci — že v jednom nedovedu být jinakým,

než jaký jsem."

81*
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Tu uastala pomlka, oba upjat na sebe pozeli.

„Vím, Pete," pokraoval Kvapil, „že všemu lépe rozumíš, než já,

ale ani tebe si nedovedu myslit bez opravdových ideál. Rozpome se

jen, co nás pojilo na gymnasiu, o em ty také jsi horoval, ím jsme
tak šastni byli. Pece nejsme jen tlo a hlína, máme i duši. A duše

i bez kídel mže do výše. Ty pravíš, že nešastník, který první smyslil

tu výši, vynalezl nebe. Ale ne — nešastni bychom my byli, hrozn ne-

šastni, kdyby nebylo žádné výše a v té výši žádných ideál. Takto

teba jsem byl k zemi tlem pipoután a bídn žil a vidl bídný život

kolem sebe, mám se kam utéci, do jiných sfér, v nichž vykouzlím si

svt, jakého srdce si peje. Pete, podívej," pokraoval vroucn, „vždy
každý má v život takovou chvilku, kdy všechno ho opouští, kdy málem
si zoufá. A v takové chvíli nkde si klekneš, snad na stupn njakého
oltáe, zasteš oi rukama, zbavíš duši okov a unikneš, vzlétneš do té

konejšivé výše. Tam ješt zbývá, pro mžeš žít. A pohle, když te
odtud odcházím, když jsem zde takka cíl ztratil — — kdybych neml
nadje, kdybych nevidl modrého nebe, jež se klene nad naší vlastí,

zoufat bych si musel. A já chci žít pro vlast. Nesmj se, že vlast mn
je abstraktem, jak íkáváš. Na tom nezáleží, ba práv a je abstraktem.

Tak ji vidím drahou, tak krásnou a tak vysoko nad sebou. Ne — dole

na zemi, ale práv v tch sférách, kde jsou jiné ideály. A te pjdu
a žít budu, žít pro ni a jen pro ni. Cím bych byl bez té nadje, ím
bych byl bez toho ideálu?"

Líce Kvapilovy plály. Domluvil a rychle ve zmatku vyprázdnil

skleniku, jež stála ped ním.

„Brimborium!" zabruel Hanuš, v nekonený zmatek uvádje tím

Kvapila. „Brimborium! Vždy ty jsi poád starým gymnasistou — —
a to jsi pišel studovat stízlivou vdu? A já bych ml být také takovým?
Také lítat do nehmotných oblastí, do nadzemských sfér — — — za

svtlem, za sluncem k vysokému nebi? Kam s tím, Ladislave,

kam s tím ? Vždy ty i já : my všichni, všichni jsme jen pozemská

zvíátka, v hlav máme trochu rozumu, který vidí sotva na dv píd
ku pedu. Kam s tím Ladislave, plašit se? Z tch stevík již jsem

vyrostl. Nu, plaš se — — ale dej pozor, a kídla nespáUš. Vzpomeíí

si vždycky, že ješt dnes, ped samým odchodem vložil jsem ti to na

srdce. A nyní se sebereme a pjdeme."
Kvapil nemohl nalézti slova, aby odpovdl. Z oí jeho hledlo nco

nerozhodného, úzkostlivého, prosebného. „Drž mne, ve mne ; nyní nevím

vskutku kam!" jakoby prosily ty oi. Devn zvedl se za Hanušem,

zaplatil, chvjící se rukou sebral svj uzlík. Zmaten se rozhlédl ješt

kolem. Hanuš rozevel dvée a oba vyšli do ohlušujícího ruchu ví-

deských ulic.

V.

V ty dni práv po delší odlev pišly koncem února snhové boue
a kruté mrazy. Rozpoutala se na novo zima, jakoby leden poínal.

„Škoda, že máš takový as na cestu," pronesl Hanuš, když ubírali

se z restaurace k nádraží.
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Bylo ped pátou hodinou odpolední, byl jasný, zimní den. Chodník,
po kterém kráeli, celj' zaplaven byl proudem sluneních paprsk, bijících

do výkladních skíní a do temných obchodních krám. Na této slunené
stran bylo živo, vše hrnulo se sem na veselý, jasný chodník, všichni ti

lidé, spchající i po práci i k nádraží. Leckdo, maje ruce v kapsách,

zvedl lilavu, podíval se k sinavémodrému nebi, z nhož padalo tolik

milého zlata do ulice. Ta druhá strana v stínu vyhHžela jako njaká
opuštná ást msta, do které jen tu tam zabloudil mýlkou osamlý
chodec. A po dlažb mezi obma chodníky s ohlušujícím hrkotem pro-

jíždly drožky i dvojspežní povozy, projíždla tramwaj i loudav a tžce
veliké vozy, rozvážející led po obrovském mst.

V Kvapilovi hrklo, sotva vyšel na ulici. Vzpomnl na odjezd, na

cestu do vlasti — — a pec jen do neznáma. Bylo mu smutno. Ale

i srdce Hanušovo se náhle rozpomnlo. Vzav Kvapila pátelsky pod paždí,

pohledl mu vele do oblieje.

„Ukaž," zvolal pln ochoty, „dej sem uzlík, vždy padají ti ruce.

Ca íkáš, nebude ti chladno cestou? Hle, abys pišel do ádn vyto-

peného vozu. Budu na tebe vzpomínat, budu vzpomínat, jak dostal jsi se

na místo. A slyš, ekni mn opravdu, myshš-li, že nemáš dost penz,
pjím ti ješt jednu, dv zhtky. Nabídl bych více, ale to víš, že dávno

jsem nestenografoval. Byly dlouhé prázdniny!"

„Xe, ne!" odpíral Kvapil, zardívaje se. „Ty jsi mi již tolik —
tolik prokázal, že "

„Jen o takových hloupostech ml!" zasmál se Hanuš, nenechávaje

Kvapila domluviti. „To všechno nestojí za e. Až budu mít peníze,

vyplatím vci a pošlu za tebou. A jak povídám, kdyby ti mlo být zle,

hned piš!"

Kvapil se zadumal nad tou velostí a dobrotou. Srdce jeho ješt
více se rozteskniio.

„Ach, kdybys tak i ty mohl zárove se mnou!" pojednou povzdechl

z hluboká. „Bude mi smutno po tob."

„V, i mn, Ladislave," promluvil Hanuš vlídným, dvrným hlasem,

„bude te smutno. Jsi stýskálek, ale . . . Vidíš a byl jsi mi také náhradou

za domov. Prokleli mne, ml jsem alespo tebe a te ztratím i tebe."

Pi tom potásl hlavou, zamyslil se.

Kvapilovi zakalily se oi pohnutím. Pedstavilo se mu jasné, co

bylo i co nastávalo. Minulá léta spoleného pátelství na gymnasiu,

celá léta upímného spolužití s druhem, jehož vlivu a pevahy nutné

poteboval, ten pkný, družný život, v nmž Hanuš vždy býval rádcem,

vzorem a ideálem, vstoupil mu nyní na mysl. „Ba škoda té minulosti!"

politoval v nitru. „Pro není to i zde takové? Co pijde, co mne eká?
Pro nemžeme žít pospolu? Pro, ach, Bože . . . pro všecko je v živote

tak podivné?"

Práv ubírali se kolem knihkupecké výkladní skín. Hanuš zbožn
nahlédl do vni a zastavil se.

„Á, Ladislave," zatáhl drulia za rukáv, „poj se podívati Vidíš . .
."

Pi tom ukázal ua adu objemných, brožovaných knih. Jedna mela název:
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„L'évolution de la moral", druhá „L' évolutiou du mariage et de la

famille", tetí „L'évolution de la propriété".

Co tomu íkáš? Takové vci bys ml ísti, ab3's nelítal. Anebo tam

tu," dodal, ukazuje na knihu s nadpisem „Le Darvinisme".

Kvapil zmaten, vytržen vzhledl. Konen se vzpamatoval. „Snad

te v Praze," odvtil tiše, „ke všemu se dostanu."

Ale sotva se hnuli, ubírajíce se dále k nádraží, tam ta skí se

všemi hrdými nápisy zanikla. V jeho nitru nezrodila se a nerozvila ani

jediná idea. Na stále myslil, to byl jen odchod, rozlouení. Ach, ten

odchod ! Ml zase malou, sklíenou dušiku. Šel se svšenou hlavou a

Hanuš, když si ho lépe povšiml, náhle se ulekal, jak to naposled i nyní

dopadne, až dojdou k nádraží.

Byli na nádraží velmi asn. Vlak odjíždl teprve po plšesté.

Odebrali se tedy do vytopené ekárny a usedli. Vedle u stolu nkolik
rakouských sedlák rozmlouvalo o obchodech.

„Ladislave — Ladislave, co tak zamyšlen!" z istá jasná ozval se

Hanuš, klada Kvapilovi pátelsky ruku na koleno. „Musíme si ješt po-

rozprávt. Co nevidt již odletíš
"

Kvapil povzdechl. Probíral se z tžkých dum.

„Snad bys nechtl si naposled zaplakat?" zasmál se Hanuš. Ale

vlídn, nad pomyšlení vlídn. „To bys byl hrdina! Srdnat a sebevdom
musíš do života! Jinak nic v svt nepoídíš." A poal zevrubn vykládati,

jak si má poínat, až pijede do Prahy. „K tm Hrubým jen jdi, až

se obeznámíš. Jaké vtírání ! To není vtírání a zvláš, když matka dlávala

u nich ve dvoe." Pak náhle vzpomínaje, že patrn již bude pístup

k pokladn, zvolal:

„Ukaž peníze. Podívám se tam — ke kasse." Pevn upel pi tom

zrak na Kvapila. Na ten okamžik ekal.

Ale Kvapil rozepjal tiše, bázliv ošumlý zimník i spodní, lehký

kabátek, vsáhl do náprsní kapsy a vyav tobolku podal Hanušovi.

„Sláva!" pomyslil si Hanuš a rychle s utajeným, lítostivým smíchem

odbhl k pokladn.

Kvapil zatím, usednuv opt na sedadlo, zamyslil se. Tžší a tžší

padal na stesk. V tom okamžiku, kdy druh se vzdálil a kdy zbyl tu

v ekárn samoten, útrapnou silou pocítil svou osielost a strach z odjezdu.

Jenže již píliš se stydl, ba, ped sebou samým se hanbil, než aby se

mohl opt zpovat. A pak konen vzpomnl na Hanuše, že rovnž
zstane opuštn, že má sice domov, ale smí jen myslit a nikoli se

hlásit -a mrzel se za svou slabost. Le když Hanuš vrátil se

s lístkem a když po prvém znamení k odjezdu oba pátelé se louili,

tu již se neopanoval. Slzy vhrkly mu do oí, hlas jeho zatásl se pláem.

„Ale, Ladislave " napomínal soucitn a vele Hanuš, jemuž

také oi se zakalily. „Na, tu máš dva zlaté ješt! Zbyly ti všeho všudy

ani ne ti. Mže se leccos pihodit. O mne se nestarej, však já "

Kvapil se zdráhal. Nicmén konen pijal peníze a vložil je do tobolky.

„A musíš mi vypsat, jaké je to v Praze, jak se ti líbí universita,

víš, všecko do podrobná mn musíš vypsat!"
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Kvapil pisvdil. „asto ti budu psát a mnoho," ekl vroucn.

„Koho pak mám na svt než tebe, s kým pak si mohu upímn pro-

mluvit než s tebou?"

„A já ti také o sob dám vdt," mkce odpovdl Hanuš. „Ukradnu

již v noci njakou hodinku a porozprávím si s tebou. Ba, opravdu bude

mi nyní smutno."

To povdv, podal Kvapilovi uzlík, naposled jej políbil, naposled

stiskl mu ruku. Kvapil odevzdal konduktorovi lístek, v slzách se usmál.

„S Bohem — bu zdráv, Pete, bu s Bohem!" pronesl, naež vyšel

na peron, ohlížeje se ješt nkolikráte za pítelem, který zstal v ekárn.
Hanuš zakýval rukou, usmál se, zvolal spšn dvemi : „Drž se, La-

dislave — s Bohem!" a odcházel také z ekárny do hlomozných ulic

šeící se Vídn. Ve vestibulu se zastavil. Snad ekal, že uslyší hukot

vlaku, jenž ml mu odvézti pítele. „Ano, je —• je, Láo!" šeptal si.

„Není jiné pomoci. Je -—
- a do zaslíbené zem by t ml ten vlak

dopravit, po celý život ml by t tak unášet po kolejích —- — toho ti

je poteba." Vstril ruce do kapes zimníku a rychlým krokem ubíral se

od nádraží devátým okresem do vnitního msta. A ten mladý, na svj

vk energický a sebevdomý lovk, jehož uhrovitou tvá obrstalo sporé,

nehledné chmýí, díval se nyní trudné do zem, na cosi cestou myslil.

Myslil na ztracený domov, na rodie, bratry, sestry a myslil na druha,

na Láu, který zbyl jeho srdci takka jediný, když odlouil se od domova.

Tvá jeho byla nevýslovn smutná a vrážel do lidí, jakoby ml spitou hlavu.

Šel opt po témže chodníku, po kterém asi ped hodinou ubíral se

s Kvapilem. Ale chodník nebyl již polit zlatem paprsk, celou ulici po-

krýval stín a lidé dlili se takka v stejné proudy, na tu i onu stranu.

Také bylo již zimnji, ostrý mráz padal s jasného nebe. Hanuš pišel

opt ke knihkupecké skíni, u které prve zastavil se s Kvapilem. I nyní

stanul a chvíli setrval, než ubíral se dále. (Pokraováni.)

V=:^^:5:í^5ife'Sr
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Milovník zpvných pták.

Povídka od N. Stanického. Z ruštiny peložila Jos. Bož. Koppova.

I.

jedné z nejodlehlejších tvrtí petrohradských, v menší

postranní ulici, stál devný, již dosti starý jednopatrový

dm, který svou stavbou od jiných devených dom
velmi se lišil. Byl dlouhý, a zajisté pvodn vystaven

pro njakou dílnu a teprve pozdji upraven na byty.

Všechny byty v tomto dom byly malé ; skládaly se

ze dvou, tí pokoj s kuchyní, s jedním vchodem, a

v pízemí byly skoro všechny o jednom pokoji s kuchyní.

V prvním poschodí bydleli nájemníci z lepší tídy — chudé úad-
nické rodiny, vdovy a staré panny, žijící z pense po svých mužích anebo

rodiích. V pízemí bydleli nájemníci z nižší tídy : byli tam obuvník,

truhlá, pradlena a dlníci.

Pi dom byl velký nedláždný dvr, travou porostlý, s vyšlapanými

cestikami, vedoucími k rzným kolnám a komorám. Na konci dvoru

bylo pistaveno malé kídlo se šesti okny. Uprosted byla síiíka, odd-
lující malé byty, a devné schody vedly do polopatra.

Vrata domovní byla vždy zavena. Prjezdem se picházelo do dvora,

který se lišil od jiných tím, že navzdor velkému množství dtí nájem-

níkv nebylo tam ani jediného vidti. Nebylo tam také ani ps, ani

koek, ani slepic. První otázka, kterou domácí — starý major — na-

jímajícím kladl, byla: nemají-li psa anebo koku? Jestliže odpovdli,
že taková zvíata chovají, nepronajal jim byt. Všichni nájemníci se mu
musili zavázati, že nebudou míti ani ps ani koek. Nájemník mohl

i nepoádn platit inži, ale chra Bh, aby porušil slib a pinesl si

koku nebo psa; pak ihned se musel vysthovati. Major se nesmírn
bál koek a ps, kteí by se mohli pominouti a pokousati ho. Nájemníci

nesmli ani svých dtí a slepic do dvora pouštti, nebot by domácí

dtským kikem a kokrháuím kohouta mohl býti vyrušen z odpoledního

spánku. Nájemníci se k tomu zavazovali, ponvadž byly byty lacinjší,

než v jiných domech, a proto byly také tyto byty neustále obsazeny.

Dvr byl obehnán plotem z lodních prken a celý peste pomalován.

Major byl nevelký, zavalitý staec, s docela šedými, krátce usti-

ženými kníry, jaké nosilo vojsko za asu cara Mikuláše Pavlovice. Byl

velmi hbitý, s vojenským držením tla. Mluvil hlasit a úsene. Vraštil

oboí, chtje tím svému oblieji dodati jakési písnosti, ponvadž to

pokládal jaksi za nezbytný požadavek svého postavení. Pravideln obcházel

každého rána, bylo-li to v let, obleen ve svj župan, s epicí na hlav
a s dýmkou v ruce, celý dvr kolem plotu, pátraje, zdali se tam snad

ze sousedních dom nepodrývá njaký pes; pi tom následoval za ním
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vžily starý voják malé postavy, šedivý, s vrásitým obliejem, který k jeho

rozkazu ihned podezelá místa zacpával cihlami nebo kemením. Starý

voják zastával u majora nkolik úad: byl domovníkem, komorníkem
a kuchaem. Oba sloužili dlouhá léta u jednoho arménského pího pluku.

Když major šel na odpoinek, a Sidorenko také 25 let v pluku odsloužil,

vstoupil do služby k majorovi, a již po celých deset let žili spolu,

nejdíve v njakém krajském mst, odkud se pesthovali do Petrohradu,

když major zddil neoekávan po své staré tet tento dm, kdež se

pak ubytoval v poloupate kídla. Major neml v Petrohrade žádných

známých, a také jich nevyhledával, aby nemusel svléci svj župan, vy-

cházel z domu jen když šel do lázn a o velkých svátcích do kostela,

a to pouze v prvodu Sidorenka.

Major si nepipouštl pílišných starostí o svj dm, a celý volný

as, kterého ml nazbyt, sed v županu s dýmkou v ústech vykládal si

pasiaus a velmi se zlobil, když mu nevycházel. Pak vyhrožoval : „Uvidíš,

ty podlý, že celý týden t nebudu vykládat, jestli ješt te nevyjdeš!"

Nebo rozmlouval se Sidorenkem o nájemnících a o bývalém život v pluku.

„Zdálo se mi, jakoby v noci byla na dvoe koka moukala?" po-

dotkl major, když se ráno probudil.

„To není možné, vaše vysokoblahorodí," odpovídal Sidorenko. „Pokud

se týká koek, jest náš nájemník Petr Akimovi nejlepším dozorcem

;

ten nepustí žádnou koku do dvora. Veti je jako honící pes zv. To
nejspíše ta proklatá moukala v sousedním dvoe."

„Byl jsi u obuvníka pro peníze?"

„Jak jste va^e vysokoblahorodí poruil, tak jsem to vyídil: že je

domácí, víme, vyžene z bytu . . . Jeho žena pláe, víme, dti jsou hladový."

„Mlo by to býti písnji zakázáno, aby taková chudina se neženila!

Nemá to co jísti, a dtí to má až hrza!" bruel hnviv major.

„Mlo by se na to každým zpsobem písnji dohlížet; takhle to

má dtí jako páni!" pizvukoval Sidorenko.

„No, sedlák )vi jsou dti potebný, má aspo pracovníky: To jest

tiáy dobe. K emu však se žení takový zdejší obuvník, který nemá
ani vozu, ani dvorce ! V hlavním mst by nebylo tolik krádeží a vražd,

kdyby taková chudina se nesmla ženiti ! Zajdi zítra k tomu mizernému

obuvníkovi pro peníze ; nezaplatí-li, pak ho se ženou a dtmi vykopnu

na ulici!"

Míjor však pouze vyhrožoval a pravil pak Sidoreukovi uspokojen,

když obuvník místo osmi rubl pinesl dva

:

„Vidíš, pinesl peníze, zalekl se ! . . . Co pak jest domácímu po
tom, že jeho dti nemají cj jíst?"

„Pravda, vaše vysokoblahorodí, co jest nám po tom?"
„Byl bych to pkným domácím, kdybych nebyl písný."

„To by bylo pkné, aby nájemníci neplatili inži. C) nám po tom,

když jejicli dti pláou hladem!"

Takto Sidorenko mluvíval, a pi tom odnášel zbytky jídl i k obuvní-

kovi anebo vdov pradlen. Umíralo-li nkteré dít nájemuikuvi z pi-
zemí, tu Sidorenko oznamoval

:

„Vaše vysokoblahorodí, dnes v noci zemela u obuvníka nnlá dceruško."
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„Jen a táhne, dobe tak, bude o jedlíka mén."
„Matka pláe, a jak pláe!"
„To je hloupá! Má se z toho spíše tšit!"

„Snad se z toho i tší, ale pláe, že nemá na rakviku."
„Jaký to lid, nanic nemyslí a jen dti plodí! Jsou to niemové!"
„Zhýralci! . . . Co porouíte, abych pipravil k obdu, vaše vysoko-

blahorodí?"

Vydávaje mu peníze, major odpovídal

:

„Pemýšlej sám, ale šeti s penzi," a rychle doložil: „Zbytek
odevzdej na rakviku!"

„Rozumím!" zabruel Sidorenko, a rychle odcházel.

Smlouval o kopejku s kramáem, aby jen hodn ušetil, zbylé peníze

pak odevzdal na rakviku, pipojuje: „Zde máte, to vám posílá jeho

vysokoblahorodí. Jen brzy to pochovejte!"

Práv tak sdloval Sidorenko majorovi, uarodilo-li se v nkteré
rodin dcko,

„Vaše vysokoblahorodí, máme v dom pírstek."
„Jaký?"

„Uadníkovi v prvním poschodí se narodil syn."

„Ach, ten nesvdomitý, jest pece úadníkem a nejedná lépe nežli

obuvník! Vždy to musí býti aspoíi sedmé?"
„Ne, osmé,"

„Fuj!" vykikl rozzloben major, „Aui trochu se nestydí! A když
to má platit inži, škemrá to, abych ekal ! , . . Ne, nechci o niem ani

slyšet, aui den nebudu již ekat! Bez penz ho sem vbec nepouštj!
Slyšíš?"

„Slyším!" odpovídal Sidorenko a dokládal: „Potkal jsem ho v pr-
jezdu, vypadá velmi bídn, rty se mu tesou, — víme, žena se mu tžce
roznemohla, bžel pro lékae. Ponvadž nic nemá, a léka musí býti

zaplacen, léky koupeny, neví, kde má vzíti peníze."

„Sám je tím vinen!"

„Pravda, že sám. To musí každý dosvdit."
„Kdybychom my dva se byli tak na zda bh oženili a mli bychom

nyní kopu dtí, jaký by to byl život?"

„Chra nás Bh! Byla by to jen dina. Je-li lovk sám a u!iiírá-li,

nemusí naíkat, že zanechá ženu a dti v bíd."

„To jest práv to ! Když jsem byl nilád, byl bych se také rád

oženil ; ale rozmýšlel-li jsem, ím budu ženu a dti živit — pešlo mne
to. Dkuji Bohu, že mne ped ženitbou ochránil. Ani ve snu mi nena-

padlo, že zddím tento dm! Jak bych mohl s ženou a dtmi žíti z peuse?

Neml bych ani na tabák, co mluvím — ani na chleba! Mladí lidé

bývali díve jaksi povážlivjší, nemluv aui o jejich rodiích. První, co

dostávaly dcery do výbavy, když se vdávaly za dstojníka, byla cestovní

skínka, trojka anebo pár zdravých koní, zavený koár — aby za plukem
mohla býti vezena žena s dtmi. Nyní našijí všelijakých hadr, — k emu
je jich pi takovém koovném život potebí?"

„Díve bývaly lepší pomry, vaše vysokoblahorodí; ale nyní kam
se lovk obrátí, vidí jen — samou bídu,"
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„A jak nad námi nyní ohrnují nos; víš, nyní jsou všichni uení,

a my nevdomí."
Otázka o ženitb byla zamilovanou rozmluvou obou starých mládenc,

a oni tak píliš si libovali, jak bj'li rozvážnými, že se to stávalo až

podezelým, uedodávají-li si tím snad ve své opuštnosti jenom útchy.

„Mám aspo pokojné stáí," íkával major.

„Co mže býti lepší!" pizvukoval mu Sidorenko, vpouštje jako

v zamyšlení k majorovi úadníka, otce osmi dtí, který picházel prosit

majora, aby mu pokal inži, což tento vždy uinil.

„Pro pak jsi vpustil ke mne úadníka? Vždy opt na mn vy-

mohl, abych mu pokal inži!" ekl pak major písn Sidorenkovi, který

se tváil velmi smutné a vzdychaje odpovídal:

„Raiž mi vaše vysokoblahorodí odpustiti, zapomnl jsem na to.

Stáí mne pemáhá."
A tak každý z nich hledl pelstíti druhého, tváe se velmi písným,

vždy takový vysloužilý voják nemohl pece býti citlivým, bylo by ho to

iiedstojno

!

Sidorenko byl o nkolik let mladší než major, zdál se však býti

starší. Chze jeho byla pomalejší, chodil shrben, ale ped majorem snažil

se držeti tlo vzpíma.

Velmi zajímavá scéna se vždy odehrávala, probhl-li prjezdem do

dvora njaký pes. Major, který vždy sedl u okna, dal se do hrozného

kiku

:

„Sidorenko, bž rychle! vbhl sem pes!"

Sidorenko popadl velké košt a s tímto nástrojem v ruce spchal

na dvr, hrozn nadávaje:

„Pokej, ty prašivý, já ti dám!"
Zaala honba na psa. Major, nahýbaje se v let z okna, v zim

z vyhlídky, komandoval

:

„Uho ho košttem! . . . Minul jsi ho! Bž mu naproti, ale chy
ho dobe !

"

Ale jak mohl staec dohonit ustrašeného psa, který po dvoe bhal

!

Nadarmo se honil za ním a sotva dechu popadaje, kiel:
„Ty proklatý pse, živého t nepustím!"

Psovi se však obyejn povedlo svému pronásledovateli proklouznouti

do prjezdu.

„Ten pes má, vaše vysokoblahorodí, velmi hbité nohy!" ospra-

vedloval se Sidorenko. „Každým zpsobem musí se zídit dvée u dvora,

na závoru; pak sem žádný pes uevbhne."

„No ano, ale co by takové dvée stály? V dome jest neustále njaká
správka!" bruel mrzut major. „Pro nejsou dvée z ulice zaveny?
Musíš na to dohlížet!"

„Jak mohu dohlížet, když tak mnoho lidí tam prochází?"

„Musíš dohlížet!" zlobil se major.

Sidorenko však stál na svéni, aby dvée byly zízeny. Nahánl ma-
jorovi notn strachu tím, že mu po každé honb za psem opakoval

:

„Ješt dobe, že ten proklatý pes se sem dostal ve dne; kdyby sem
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vklouzl veer a nkam se schoval, mohl by nás ráno, ten podlý, kd\'ž

ráíte vejíti do dvora, chytit za nohu ..."

Pi tch slovech se major vždy zachvl, a konen, aby se uchránil

ped hroznou událostí, dal zavsiti dvée. A Sidorenko, pln radosti, že

se nebude musit honiti za psy, mu pravil:

„Vidíte, vaše vysokoblahorodí, co máme zavšené dvée, nemže
se žádný pes k nám dostati. Te se mžete pokojn po dvoe procházeti."

Major s ním docela souhlasil, ale bruel:

„Co však ty dvée stály! Kdyby aspo nájemníci správn platili,

ale to u nich picházím neustále o mnoho penz."

„Jen k smírímu soudci, vaše vysokoblahorodí — pak dostanete

své peníze."

„Ach, ty hlupáku! Co pak bych od tch bídák dostal? Mají jen

kupu dtí. Moje noha nikdy k smírímu soudci nevkroí, radji aC pijdu

o peníze."

Zaízení smírích soud se majorovi nelíbilo.

„Njaký holobrádek bude sedt, a já abych snad ped ním stál!"

zlobil se. „Snad by nkterému hrubiánovi také napadlo mne žalovat,

smírí soudce mi pošle vyhlášku, abych se dostavil, a ješt mne odsoudí

na týden do vzení ..."

II.

V pízemí kídla byly dva malé byty, skládající se z dvou pokoj
a polotemné kuchyn. — V jednom z nich bydlel již šest let titularní

rada Petr Akimovi Murašev se svou ženou. Dostával za svou dlouho-

letou službu pensi, nebo vstoupil do služby v senátu asi v patnáctém

roce. Petr Akimovi dlal z dáli dojem výrostka, byl postavy malé a

slabé. Drobnou jeho tvá pokrývaly jemné vrásky, byl svtlovlasý a ná-

sledkem toho lysina na jeho hlav nebyla píliš viditelná. Ve tvái ml
stále výraz jakési ulekanosti, v jasn modrých oích se jevila mírnos.

Jeho zpsoby byly bojácné, hlas tichý.

Žena Muraševova byla pravým opakem svého muže. Byla vysoká,

kostnaté postavy, s dlouhým obliejem nepkných rys; její široký nos

byl ohrnut do výšky, jakoby stále lapala po vzduchu. Ústa mla velká,

s ernými zuby od papiros, které již od trnáctého roku kouila. Hledla
svým rysím oím dodati laskavého výrazu, bylo-li to práv nutno, i sladkost

pronikavému hlasu. Mluvila velmi rychle, vyrážejíc každé slovo. Mla
zpsoby volné — považovala to za nutnou známku vzdlanosti. Byla

narozená v Petrohrad a neustále žila v této ásti msta, kde znala živor

topis skoro všech domácích. V dom majorové vdla všechna tajemství

nájemník, se všemi udržovala známos, arci jen s tmi hoejšími, kteí

náleželi ke vzdlanjší tíd, jako ona. Jako mladé dve bhávala celé

dui po návštvách, a když se vdala, tanívala až do úpadu v klubech,

a chodila po procházkách. Když pak sestárla a nenalézala taneník a

prvodc na procházkách, bhala celé dny po návštvách, celá dopoledne

prosedla v soudní síni, zapádala si tam známosti, naslouchajíc roz-

mluvám osob vedle ní sedících, osvdovala nejvtší úastenství pi vyše-

tování rzných záležitostí, a dovdla-li se, že se nco skoní ped
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porotou, ihned tam bžela. Téšíc prohrávajícího, blahopála zárove vy-

hrávajícímu. Potkala-li na ulici bohatý poheb, ihned se vyptávala tch,

kteí šli zajakví, jaké posta\ení zaujímal nebožtík a jaké jmní zstavil.

Doprovázela rakev až do kostela i na hbitov, protlaila se pak až ke

hrobu, louíc se s nebožtíkem, kterého ve svém život nikdy nespatila.

Jest-li koár nkoho pejel, anebo nkdo náhle zemel, tu ona vždy hrála

první úlohu. Vypukl-li v Petrohrad požár, anebo sboila-li se nkde v dom
ze, nebo udála-li se njaká vražda, Muraševova jako z povinnosti tam

bžela, vše si prohledla, na vše se vyptala a pak lítala ke všem známým

vypravovat, co vidla a slyšela.

Majorovi, který tak zídka vycházel, uspoila Muraševova tení denních

zpráv. Zastavila se u nho ráno, než z domu odcházela, a vypravovala

mu všechny své novinky. On vdl, jaká to je ženská, ale její tlachání

ho v jednotvárném jeho život dosti bavilo.

Petr Akimovi byl šasten, že od zaátku jejich manželství trávila

jeho žena celé dni mimo dm, nebo byla-li doma, neustále ho týrala

svým vískavým hubováním, nemajíc k tomu žádné píiny, a chovala se

k nmu opovržliv, neuznávajíc ho za hodná takové ženy, jakou byla.

Sidorenko nemohl Muraševu vystáti ; ostatn mli oba k sob na-

vzájem nesmírnou nechu.

Muraševa vyslídila, že Sidorenko donášel zbytky od obda ku vdov
— pradlen.

„Zaal si njaké šprýmy s pradlenou, a vlee k ní každodenn kupu

jídla od vašeho obda!" pravila Avdoa Spiridonovua majorovi.

Major se rozesmál a odpovdl jí

:

„Nu, paniko, aby takový starý voják, který tak dlouho sloužil

v arménském pluku, provádl njaké šprýmy!"

„Nesmjte se, majore ! Až vás hezky okrade, pak si na mne vzpo-

menete!" jeela Avdoa Spiridonovna.

„On a okrádat mne? Co jste si to vymyslila?"

„Zabije vás," pravila hnviv Avdoa Spiridonovua.

„Že se nebojíte Boha, jak mžete tak mluvit, paniko!" pravil

vyítav major, kre ramenoma.

Le Avdoa Spiridonovna uvedla nkolik píklad, jak služební, kteí

dvacet let u jednoho pána sloužili, potom ho okradli a zabili.

Avšak dvra majorova k Sidorenko vi tím neb3'la zvikláua, a on

vysmívaje se tomu, jak Avdoa Spiridonovna mu chtla nahnati strachu,

podotkl žertovn k Sidorenkovi:

„Dovdl jsem se, mj milý, že vyvádíš njaké šehnovství s pra-

<llenou, a že jí donášíš jídlo!"

Sidorenko se zachvl, jeho vrasitou tváí projelo uervosní škubnutí,

a tesoucím se, zajíkavým hlasem vzkikl:

„Vaše vysokoblahorodí, vaše vysokoblahorodí !" Tžké slzy skanuly

mu s oí.

„Já jsem jen žertoval!" ekl major rozpait.

Sidorenko bžel do kuchyn, pinesl kamenný rendlík, ve kterém

byly složeny kosti a krky chleba, postavil to na okno ped majora

a pravil

:
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„Rate, vaše vysokoblahorodí, sám se podívat, co dávám dtem
pradleniným ! . . . Vždy bych to musil vyhodit ! . . . Mohl bych se ta-

kovým híchem obtížiti, abych rozdával, co mn nepatí? . . , Vím, kdo

vám to o mn naklevetil ! Ona strká do všeho svj nos. Kdyby radji

nechala ostatní na pokoji a podívala se na sebe. Pradlen jest dlužná

od vyprání prádla, a papirosu ani z úst nevyndá. A jaká to je žena,

jen se celý den potlouká; a pijde-li dom — kií na ubohého Petra

Akimovie. Sama mu krade, at si on pipraví cokoli, všechno mu sní!

Taková je to ženská!" ulevoval Sidorenko svému hnvu. „Ano taková ..."

„Vždy jsem ti ekl, že jsem žertoval!" petrhl mu e major.

„Jest to urážlivé, vaše vysokoblahoiodí."

„Tys hlupák!"

„Což si z toho nedlá hích? . .
."

„Pochodem, pochod!" komandoval písn major.

Sidorenko se obrátil na podpatku, a odešel do kuchyn, kde ješt

dlouho huboval na Avdou Spiridonovnu.

Sidorenko nelhal, když pravil, že Avdoa Spiridonovna krade obd,
který si její muž sám pipravuje.

Služku nemli, jeho žena pak se o domácnost nikdy nestarala a

dávno již si na muži vyžádala, aby jí vydával peníze na jídlo kouc

:

„Nechci tvou hlemtaninu jíst!"

Aby se vyhnul hubování a kiku, vydával Petr Akimovi žen peníze

na jídlo, ona však je utratila za pápirosy, na koskou dráhu atd. ; ku-

povala si pouze kávu, kteréž dovedla nesmírné množství koflík vypiti,

a hledla nkde na návštv se naobdvat ; když však se jí to nkdy
nepovedlo, zcela tiše sndla mužv obd, kterýž si on, aby díví uspoil,

vždy na dva dni pipravoval.

„Avdoo Spiridonovno, snad jste mi nesndla celý mj zítejší obd?"
tázával se Petr Akimovi mírným hlasem.

„To by tak scházelo, abys mi dlal výitky — co pak nejsem tvou

zákonnou ženou? Ty mne musíš živiti."

„Ale vždy vy sama jste žádala, abych vám na jídlo vydával peníze!"

„Pro Boha!" zvolala Avdoa Spiridonovna pronikavým hlasem. „Jak

se mžeš opovážit vyítati mi kousek chleba, který jsem sndla? Jaký

jsi to tyran ! Bda, že mj tatíek zemel, a nikdo mne nemže chránit

ped takovým zlomyslným mužem, který by mne rád hladem umoil ! Což

se mnou dosti ukrutn nezacházela tvá matka — a nyní ješt ty zaínáš

!

Ach, ty ptaí chvo! Za pokrm svým ptákm, to penz nešetíš, ale žena

musí tipt hlad! ..."

Petr Akimovi skuten vášniv miloval skivany. Ml ti.

Petr Akimovi se nesmírn bál pronikavého hlasu své ženy, a inil

si výitky, že se zmínil o sndeném obdu. Spchal se ukryti do ku-

chyn, avšak Avdoa Spiridonovna ho i tam svým hubováním pronásle-

dovala. Pak utekl do sín, nebo vdl, že se neosmlí tam na nho
kiet, ježto by druhý nájemník a domácí mohli její kik slyšeti.

Petr Akimovi se neoženil podle svého pání ; byl k tomu donucen

svou matkou, jež mu sama vyhledala nevstu Avdou Spiridonovnu, kterou
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si musel vzíti. Od svého nejútlejšího mládí tásl se Petr Akimovi ped
svou surovou matkou, která se chlubívala zmimým, jak syna bije.

„Bez ' bití, milá matko, — by t syn neposlouchal. Kdybych se

ídila nebožtíkem jeho otcem, který nechtl, abych synka bila, —- nic

by z nho nebylo. Až by byl vyrostl, za nic by svou matku nebyl

považoval, a nyní nesmí pede mnou ani muknouti, bez mého dovolení

neudlá ani krok z domu, a do kopejky mi pináší své služné."

„Je to podivuhodné, jakého máte syna!" íkávaly kmotry matce

Petra Akimovie, která jim odpovídala: „Ponvadž jsem ho již tloukla,

když byl rok starý, a vybila bych mu na vzdor tomu, že má postavení,

kdyby mne neposlouchal."

„Jen tak nemluvte !" odpovídala jí jedna kmotra, „mj muž našeho

syna vždy strašn tloukl, a jak to skonilo? Ani se nyní k nám nehlásí,"

„Tomu nevím, tomu nemohu vit; nejspíše ho otec bil málo."

Otec Petra Akimovie byl malým uadníkem v senátu, a matka

náležela jako dve k téže tíd. Narodili se oba v této Petrohradské

tvrti a žili zde do šedesáti let.

Petr Akimovi nepodobal se svým rodim ani mravné ani tlesné.

Jeho rodie byli urostlí, kostnatí a nevyznamenávali se mírnosti povahy.

Jejich pojem o cti byl velmi pochybný. Nevdlo se, po kom se Petr

Akimovi zvedl, byla to prost hra pírody. Tlesn se nemohl vy-

vinouti, — nebo se nesml z domu hnouti ze strachu, že mu matka
vybije, nechtla mu dovoliti, aby si hrál s druhými dtmi malých úadník,
které svobodn v tichých ulicích dovádly. Matka Petra Akimovie ne-

pouštla ho proto na ulici, aby bot a šat ušetil.

Vzdlání obdržel Petr Akimovi pro potebu své budoucí kariéry

malého úadníka, —
• opisováním, a on asem velmi krásn psal. Když

mu bylo patnácte let, zemel mu otec ; matka si usmyslila, že se musí

státi písaem v senátu, arci s malým platem, který pece jí byl pi
malé pensi podporou. Petr Akimovi sloužil velmi svdomit. Když mu
minul ptadvacátý rok, usmyslila si, že si musí \zíti Avdou Spirido-

novnu, která po své matce zddila dva tisíce ; mimo to byl její otec pro

partyky vyhnán, a všichni pedpokládali, že má pkný kapitál. Avdoa
Spiridonovna od patnácti let užívala úplné svobody, ježto otec celé dni

nebýval doma, ba v hostinci i obdvával. Staré své tety si Avdoa
Spiridonovna vbec nevšímala a úastnila se s pítelkynmi rzných
zábav : tanila v lepších spolenostech, v nmeckém klubu, procházela

se v mstských sadech, ve spolenosti pán. Ale pes to všechno ne-

picházel žádný ženich, a bylo jí tiadvacet let, když si ji matka Petra

Akimovie za svou snachu vybrala. (Pokraío.vání.)

--Si<^^^«—*"*-
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Domitian.

Dbraz ze života staroímského. Napsal Quido Mansvet Klement.

(Pokraováni.)

isus, nedav se vyrušiti, pokraoval dále: „Znal jsem

Vespasiana otce dobe, znal jsem Tita i tebe, když

jste se v onom dom narodili a jako dti s jinými

hochy v ulicích Quirinalu skotaili. Pomlím o trudném

život tvého mládí, pomlím o tchto dobách, když jsi

se v kalu a hnilob ímské nemravnosti brodil až do

onoho dne, kdy vzbouené legie prohlásily tvého otce

Vespasiana za imperatora a senát tebe, ITletého mladíka, po smrti

Vitteliov ímským praetorem s konsulární mocí jmenoval. Do píchodu
Vespasianova byl jsi pánem íma, pánem, který ve zlatém dom Neronov
nastádané poklady promrhal, místa úadní a estná bez ostychu prodával,

manželky vznešených Éíman zneuctíval, tak že otec tvj byl pinucen,

vyslati ze Sýrie písného gubernatora Muciana jako. tvého poruníka,
jehož hlavní zásluhou to také bylo, že se rodina Flavi na ímský trn
dostala. Tehdy vznikla v tob touha získati si slávu vojevdce a vzbou-

ení Batav a Civila pišlo ti zrovna vhod, bys vykonal pochod pes
Alpy až do Lugdunum (Lyon), kde t o. vítzství Cerealia nad Trevirskými

a Cannifatskými zpráva zastihla; tohoto vojevdce s jeho legiemi chtl
jsi zabezpeiti sob a proti svému otci. Když tyto tvé zámry nji jevo

vyšly, odveí^l t Muciauus zpt ; tehdy vrátil se práv Vespasian z Asie a tys

ekal písný trest, proto stavl jsi se blbým a nepíetným, což arcí

tvého otce nemýlilo, který ti za to všechnu úas na státních záležitostech

prost zakázal. Pi vítzném prvodu stál otec tvj s Titem na triumfálním

voze, kdežto ty, jsi byl nucen za ním n^ blouši následovati a nebyla to

slova lichotivá, jimiž t starší mužové a vojíni z Orientu obmyslili. Raz-

durdn nad tímto jednáním, chtl jsi ímu (íokázati, že v tob vzí
veliký hrdina, a když král Parth Vologesus u tvého otce pomoci, proti

Alanm hledal, chtl jsi se dostati v elo etných legion ;. avšak Vespa-

sianus znal velmi dobe cíl tohoto zámru a proto od , výpravy upustil.

Otec tvj zemel a Titus, o dvanácte let starší bratr tvj, neml
ddice mužského rodu ;

proto zahrnoval t láskou : snil o veliké dynastii

Flavi a spatoval v tob budoucí zelenou ratolest rodu tohoto. A jak

jsi se proti nmu zachoval? .Veejn jsi tvrdil, že otec Véspasianus tebe

za spoluvladae jmenoval a že Titus poslední v,li zmnil; chtl Jsi také

voje praetorian i)()di)latiti a legie vzbouiti, aby Tita trnu zbavily a

tebe na povznesly; odmítl jsi ruku Juliinu a tvrdil jsi, že tvj bratr

zapodl s manželkou tvou Domitií nedovolený pomr, což se na pravd
nezakládalo. Ale Titus, a o tvých piklech vdl; odpustil ti vše."

Domitian jevil za ei Ursovy vzrstající neklid. Nahýbaje si asto

32
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z poháru, jejž íšník naploval, nuceným úsmvem na rtech dával na

jevo, že jsou mu slova Ursova lhostejná, kdežto konsul se rozohoval:

„Konen došel jsi splnní všeho toho, po em jsi dlouho toužil:

Titus zemel ve svém sabinském letohrádku a tys byl prohlášen císaem,

pánem íše svtové. — Vzdávám est a chválu zaslouženou tvému vla-

daeni v prvních letech, když, skvlými vlastnostmi bohaté nadán, snažil

jsi se zastíniti vlády svých pedchdcv, znamenitého hospodáe Vespa-

siana a štdrého Tita, dobrými a užitenými skutky, když jsi vše sám

moude spravoval, cizím vlivem se neídil, když jsi úplatné soudce a

udavae písn trestal a bedliv o to peoval, aby všude mravnost se

šíila a poádek v provinciích i píi mstských úadech panoval. Vše

zkvétalo, vše záilo štstím, fiím mohutnl, chrámy se budovaly, lid byl

spokojen, chudina nasycena, ortely smrti staly se vzácnými, vdy, umní
a zemdlství se zvelebovaly. Nelze popíti, že jsi v tchto prvních letech

své pedchdce chvályhodným vladaením vskutku zastínil a lásku i úctn

všech si zjednal. Tehdy jsi se stal pánem svých vášní a chtí, vítzem

nad neestmi a nešlechetnostmi, které t díve ovládaly, tehdy vládnul

jsi dobe nad sebou i nad celým ímským státem.

Žel, tisíckráte žel, že jsi na dobré cest prvních ty let nepo-

kraoval a že rázem vše ve zlé se zmnilo. Povím ti, imperatore, co

bylo píinou toho neblahého obratu. Tvá honba za váleným štstím

zavlekla t v neúspchy a tyto zmaily v tob vše šlechetné, uinily

z tebe vladae ukrutného. Nejprve vypravil jsi se do konin Rýnských

na kmen Chatt Hermionských, kteí ped tebou prost do svých

ohromných les ustoupili, tak že jsi marn své vojsko od místa k místu

bezúelnými a neprospšnými pochody vodil; ale pes to, když jsi se

z této procházky do fiima vrátil, slavil jsi triumf s otroky tajn na-

koupenými a starými upotebenými trofejemi ze zbrojnice imperator.

Tvé stvry v senát obdaily t titulem Germanicus, desítiletým konsu-

látem, censorstvím na doživotí, právem objevovati se v senát v šat

triumphatora, pak vítzoslavný oblouk — na zlehení ímského jména

a k trpkému úsmvu lidí vážných. Za nedlouho chopili se spolení Da-

kové vedením udatného Diurpanea zbraní, vrhli se na ímské území

Moesie, zniili pevnosti, utratili životy sterých našich vojín a stali se

pány zem. Ty vypravil jsi se ihned na pochod, chlubn hlásaje, že zá-

stupy barbar podmaníš a je ztrestáš, avšak jakmile jsi se octnul ne-

píteU tváí v tvá, byla hrdinnost tvoje ta tam, ve strachu opustil jsi

voje své a hanbou pokálen spchal jsi zbable nazpt do íma!"

Domitíanem zalomcoval pi tchto slovech vztek, jeho vínem roz-

ohnné tváe zrudly do temna, oi mu zlovstn zaplály a pítomní oe-
kávali boulivý výbuch vzteku; le imperator pemohr násilné mocné

vzrušení, vyprázdnil rychle pohár a di-sným hlasem pravil: „Pokrauj!"

„Tvj vojevdce Cornelius Fuscus podlehl nepíteli, a tebe zmoc-

nila se optné touha, ztrestati Daky a povaliti jejich hlavní msto Sarmi-

zegethusu; avšak nežli jsi se ku hranicím piblížil, zvdl jsi, že voje-

vdce Julianus aspo v jedné vítzné bitv barbary pemohl a tu stoupla

tvoje sebedvra tou mrou, že jsi se vrhnul na Markomany, le tito
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porazili voje tebou vedeué na hlavu a tebe zachránil jediné pokoující

útek. Pak žebrouil jsi u Diurpanea o mír, o mír zaplacený roním po-

lilatkem, jejž svtový mocný velestát íman barbarm vyplácí. Hanba
tato tíží celý veejný náš život, tato hanba otrávila i tebe, podlomila

tvou zpupnou pýchu, zrodila tvoji nenávist proti veejnosti, ztrpila ti

život a vzkísila znovu všechny uáruživosti, které tak dlouho ve tvém

nitru odpoívaly a které nyní celou tvou bytost ovládají. Ukrutenství,

prostopášnost, licomniost, loupeživé vydraství provázejí nynjší tvé

vladaení krok za krokem a v šílené zuivosti své niíš životy nevinných

obtí napoád. Hermogenes z Thracie, Flavius Sabinus, Pompusianus.

Cerealis, Acilius, Glabrio, Aelius Lamia, Sallustius LucuUus, Thrasea,

Helvidius Priscus, Herennius Senecio a množství jiných dal jsi popraviti,

spousta jest tch, které jsi vypovdl, které jsi o jmní oloupil a pro

víru neb voln pronesená slova ukrutné zmuiti a hrdla zbaviti kázal. —
Bohové slavné Rómy trestají t již nyní a mstitelky fúrie sledují stále

tvé kroeje, za dne i v noci t trápí, nepejou ti stání ani poklidu, až

konen nadejde okamžik, kdy t sevou a znií!"

Slova plamenné výmluvnosti nejváženjšího muže v ím dopadala

takovou mocí na imperatora, že pod tíhou hrozných obvinní na lože

klesl a vyteštným zrakem na mohutnou postavu neohroženého konsula

pohlížel. Dsný vuití-ní boj zrail se v oblieji iraperatorov ; ku konci

ei konsulovy schoulil se jako dravec k útoku se chystající a jedva že

doznla poslední slova Ursova, vzchopil se rychlostí blesku z lože a

vrhnul se na konsula, který však nenadálý útok stejn rychle postehl

a ránu pstí, jeho oblieji urenou, rukou zachytil. Ostatní pítomní se-

skoili jedním rázem z lehátek; Julie uchopila Domitiaua za ruce, tlaila-

jej zpt od konsula a volala: „Zadrž, imperatore, a vzpamatuj se!"

Císa vypadal hrozne a nemohl dlouho ze sebe slova vypraviti. Konen
zaal mluviti. Z poátku hlasem sípavým a drsným, dále však mocnjším,

svdícím o divokém jeho vzteku: „Bídný — zlolajný lhái! — Pokálel

jsi nestoudnými nepravdami svého imperatora a hlavu íše, zhanobil jsi

posvátnou jeho osobu bezmruýnii lžemi a nazval jsi vtšinu jeho skutk
zloinuými, nespravedlivými a ukrutnými. Nuže, skutky tyto vykonal a

vykonati jsem kázal jediné pro blaho státu, pro velikost íma, pro

oistu spolenosti, kterouž hanlivými, nepravdivými emi bouí a zne-

pokojují lidé tvého druhu, tvé povahy a proto —• zhyneš tak, jako ti

ostatní, které jsi jmenoval." Po tchto slovech obrátil se na Arretiua a

chvjícím se hlasem rozkazoval: „Velitel Sarmat Taburud zmocní se

ihned tohoto vlastizrádce, odevzdá ho svým luiStuíkm a tito jej bez

odkladu zardousí."

V síni zavládlo po tomto dsném ortelu smrti hrobové ticho a zd-
šení uchvátilo všechny pítomné vyjma konsula, který klidným a pevným

hlasem Domitiaiiovi odpovdl : „Smrt mi není hrozná, nebo hledl jsem

jí tolikráte ve tvá na bojištích, odkud jsi ty strachem se tesa ped ni

prchal, a proto že se jí dsíš, tím hroznjší se ti stane. Má smrt jest

novým lánkem v etzu tvých ukrutných násilností, má smrt "

„Urse, konsule Urse," ozval se pojednou úpnliv volající hlas

ženský a hned na to vstoupil ze sin, kde divo Domitian své stelecké

;)2*
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umní provádl, prokurátor Marulus a za uím drala se Marcie bránící

se vojínovi, který jí vší mocí vstup do jídelny zameziti chtl.

„Urse, milý Urse, zachra mne ped pohanou," prosila strachem

jako stna bledá a tesoucí se manželka Tarunova, kterou vojín, spativ

Domitiana, pustil. Stkajíc spchala k Ursovi, vrhla se mu v náru a na-

íkala: „Ach, Urse, prosím, pomoz! Celá rodina Corueli jest uvznna,
mne pak odlouili násiln od mých drahých rodi a zavlekli sem." Žalem
pekonána nemohla Marcie dále mluviti.

Domitian vzkiknul na Marula: „Prokurátore, chop se jí a stežte

ji co nepísnji v mé ložnici!"

V tom pokroila Julie proti Marulovi, pokj-nem ruky dala mii zna-

mení, by sekal, obrátila se k Domitianovi a tázala se vážn: „Pro jsi

rozkázal Corneliovce zatknouti a eho se dopustili?"

„Jsou galilejskými sektái a proto zhynou všichni!" odvtil prudce
Domitian.

„A tuto slinou kesanku kážeš ve své ložnici stežiti, abys se

jejího nevinného tla zmocnil a ji zhanobil? Vz, že toho ueztrpím, a

že jí poskytuji své ochrany. Abych však zabi-ánila i druhému násilí a pe-
uáhleuého hrozného inu t uvarovala, který by celý ím pobouil a tob
snadno osudným státi se mohl, poskytuji svou ochranu i konsulovi Ursovi,

jemuž nijak ublížiti nedám.*) Následujte mne!" pravila odhodlan a od-

cházela s Ursem a Marcií hlavním vchodem rychle z jídelny.

Pevné a hrdé vystoupení Juliino pekvapilo a zarazilo Domitiana
tou mrou, že se ani slovem ani inem odchodu vyhlédnutých obtí
,neopel; teprve když hodovnu opustili, uchvátila jej šílená zuivost.

Vrhal své hledy divoce s jednoho na druhého z pítomných a tito oe-
kávali strašný výbuch vášní imperatorových. V dsném tom tichu utkvly
pojednou zimnin se lesknoucí zraky Domitianovy na Flaviu Clementovi

a prudkým rozmachem ruky ukázal na, ka: „Tuto vizte také novovrce,
který navštvoval dm Corneli." Popošed pak rychle až k nmu, tázal

se ho vášniv: „Jsi Galilejec?"

Všichni spoinuli zrakem na lenu slavné rodiny Flavi a oekávali
napjat jeho odpov.

„Nemám píiny, pro bych zapíral a hlásím se veejn k této nové

a jedin spasné víe," odvtil za mocného pohnutí ostatních, klidn
a drazn Clemens.

„Až do paláce imperatorova vniká tato rychle se šíící jedovatá

hlíza," kiel vztekle Domitian a obrátiv se rychle ke vchodu, kde se

práv objevili Arretiuus s Taburudem, velitelem sarmatské kohorty, velel

:

„Zde tohoto, Taburude, bez prodlení utra!" A k Marulovi obrácen

naizoval: „Tvoji zízenci a stopují Marcii a kdekoliv ji naleznou, budiž

hned zatena." K ostatním pak pravil: „Propouštím vás!"

Flavius Clemens pokývl jen vážn hlavou, pohlednul dlouho, pevn
a bez výitky na Domitiana, a ubíral se beze strachu smrti vstíc.

Ostatní odcházeli s hlubokými úklonami ped imperatorem a když

*) Dle Suetona zachránila Julie Ursovi, který smle Domitianovo vla-
daení káral, život.
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poslední z uich sí opustil, odešel Domitian do svých komnat a tam se

vrhnul ve své- ložnici unaven do kesla a dlouho trvalo, nežli pekonal
mocné pobouení mj-sli, které mu výjevy v jídeln spsobily. Pemítal
o spanilé Marcii, kterou mu Julie vyrvala v okamžiku, kdy se domníval,

že se jí zmocní, a opt a opt kypl v jeho nitru vztek, když vzpomnl
všech tcli urážek, které mu odvážlivý konsul u pítomnosti ostatních

hodnostá do tváe vmetal. „Ano, jsem zbablec," šeptal si Domitian,

„který se dal rychlým a rázným vystoupením Juliiným pelstíti; který

neml odvahy postaviti se jí v píhodném okamžiku na odpor a zjednati

si platnost a právo imperatora — Pokejte jen," dodal po nkolika
okamžicích, „zniím vás všechny!"

Slabý šramot za oltáíkem domácích božstev polekal Domitiaua

a dvemi, jimiž vcházelo se do dvou, zdí od sebe oddlených chodeb,

vedoucích ke komnatám Julie a Domitie, vstoupila matrona asi šedesáti-

letá vysoké, kostnaté, avšak dosud vzpím^ené postavy, s vráskovitým

obliejem a ostrým pohledem.

„A, to's ty, Phyllis," oslovil císa bývalou kojnou svoji a vychovatelku

Juliinu, která jediná ze všech obyvatel paláce bez ohlášení a za každé

doby do komnat imperatorových vcházeti smla, a usedl pak opt do kesla.

„Mám rozkázati, aby pinesena byla svtla?" tázala se staena,

pátrav pohlížejíc na imperatora.

„Nech jen. Pološero jest mi píjemnjší," pravil císa vlídn

a ukázal na keslo opodál stojící. Phyllis posunula keslo až ped nho
a zvolna usedla.

„Odkud picházíš?" tázal se Domitian.

..Dlela jsem práv v komnatách Juliiných u její dvrnice Diturnie,

když její velitelka s konsulem Ursem a neznámou mi dívkou v nejvtším
rozilení vstoupila a pítomnému tam veliteli osobní stráže naizovala,

by konsula i dívku bezpen z paláce vyvedl," vypravovala pomalu Phyllis.

„Byl to velitel Tersicus ? vyzvídal císa.

„Ano," odvtila staena a tázala se pátrav: „Pihodilo se ti nco
nepíjemiiého, imperatore ?"

„Nechme toho prozatím, Phyllis." Po tchto slovech se císa odmlel
a jeho mysl obrátila se k jinému pedmtu.

„Tys zasvcena v tajnosti tém všech obyvatel tohoto pahice

;

kdykoliv jsem chtl o nem býti dobe zpraven, obrátil jsem se na tebe

a vždy ukojila jsi moji zvdavost. Nyní jde mi o to, abych zvdl, pro
uinila Julie ped hostinou poznámku, že jest nešastna. Nechci se ji

tázati sám, protože se v jídeln pi boulivém výjevu i mó vli protivila."

„Nežádáš-li nic obtížnjšího a závažnjšího, mohu tob, imperatore,

ihned podati vysvtlení, nebo vím to z vlastních úst .lulie, která se mi
svila s tím, co ji nevýslovn nešastnou iní. Julie cítí se matkou a "

.

„Zadrž, Phyllis!" zvolal zdšen imperator. „Tvoje zpráva mne
zdrcuje. O, Phyllis, Rím nesmí o tom nieho zvdti, ten bídný íiím,

který pro mj pomr s Julií tolik hany na mne nakydal. A prostopášná

Domitie by jásala, kdyby této události na stopu pišla." V rozileni

ucliopil se Domitian rukou staeny a zahledl se jí prosebn do oí

:

„Ty, vrná duše, byki jsi mi astokráte radou pomocná a také tentokráte



4í)4 Quido Mansvet Klement:

jest iiutuo ualézti prostedek, abychom tuto vc i)í'e(l svtem zasteli.

Phyllis, prosím, pomoz!"

Staena zamyslila se na delší dobu a pak pravila tiše: „Vykonám,

eho si peješ, jen svolí-li Julie."

„Nepoch3'buj," odvtil rychle Domitian, „vždy jest toto neštstí

pro nás oba stejn ponižující. Proto jednej bez prtahu!"

Phyllis se vzchopila z kesla, stiskla Domitianovi ob ruce a od-

cházela pravíc : „Pro tvj i její klid chci vykonati vše, spoléhej na mne."

Když zmizela v chodb do Juliinjch pokoj vedoucí, usadil se Domitian

opt do kesla, sevel hlavu do rukou a snažil se ukonejšiti své trudné

myšlenky.

IV.

„Kdo že jest mrtev?" tázal se za asného rána, druhého dne po

imperatorov hostin, muž z lidu otroka, jenž z císaského paláce spchal

rt jinému novinu zvstoval, kterouž onen ásten peslechl.

„Julie, dcera Titova," odpovdl rychle otrok a chvátal dále.

Truchlivá zpráva šíila se od úst k ústm a za ti hodiny znal ji celý,

po takovýchto pekvapujících novinkách lanící ím. Všichni rozmlouvali

horliv o píinách skonu milenky Domitianovy a výroky valné ásti

obyvatel shodovaly se v tom, že sliná Julie bu imperatorem samým
aneb nkým jiným z jeho návodu otrávena byla. Podivení tchto statisíc

vzrostlo ješt více, když ve všech tvrtích msta hlasatelé oznamovali,

že z usnesení senátu veejný poheb (funus publicum) již zítejšího dne

vypraven bude a od osmidenního vystavení mrtvoly se upustí. Rozumí

se, že tato zpráva domnnku o násilné smrti Juliine ješt více utvrdila

a nenávist proti imperatorovi zvýšila; mnozí projevovali bez ostychu

veejn své opovržení „holohlavému Neronovi".

V ásti císaského paláce, kde byly komnaty Juliiny, panoval ne-

obyejný šum a ruch. Otroci a osvobozenci rozestavovali v atriu kolem

nádhern zízeného parádního lžka etné bronzové pánve, na vykuování

rzn3'mi kadidly, a pipevovali smrkové a cypišové ratolesti ve vestibulu

na znamení smutku. Z vnitních komnat ozývalo se v pestávkách

dojemné hoekování (conclamatio) osobních služebnic (delicatae) zemelé,

jejíž tlo byly práv umyly a siln páchnoucími mastmi potely, naež
ji odevzdaly okrašlovatelkám (ornatrices), které bývalou velitelku nej-

nádhernjším šatem a skvosty oz^dobily. Pak vstoupilo šest osobních

kappadockých nosi, kteí za nového bdování všech mrtvolu do atria

penesli a tam na ono nádherné lože položili.

Do atria tlaili se již z vestibulu peetní zvdavci a když velitel

osobní stráže rozkázal, aby obecenstvo bylo vpuštno, dral se celý ten

živý píval do vnit a proudil dosti hlun kolem vystavené zesnulé,

prohlížeje si ji s napjatou zvdavostí. Na krásném, jako ve spánku po-

hrouženém oblieji Juliin nejevila se ani jediná známka bolesti; krom
žlutavé bledosti neb3'lo na nm stopy smrtelného zápasu. Dívjší všeobecná

domnnka, že Julie zahynula jedem, pozbyla pi pohledu na zemelou
pravd podobnosti a postupem dne, když si byli tisícové mrtvolu pro-

hlédli, nevil již nikdo ranní povsti o násilné smrti dcery Titovy. Pravá
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píiua uáhlé smrti zstala však nejen celé veejnosti, ale i obyvatelm

paláce impeatorova utajena, protože krom Domitiaua, kojné Pbyllidy

•a dvéruice Juliiny Diturnie nikdo pi skonu zemelé nebyl a tyto ti

osoby zachovaly o smrti milenky imperatorovy úplné mlení.*) Vyjma
Arretina a Entulla, s nimiž imperator o podrobnostech zítejšího pohebního

priivodu jednal, nesml nikdo do jeho komnat vstoupiti; zstal tém
-celý den ve své ložnici. Noc ml neklidnou, spánek dsnými sny pervaný

a proto toužil po prvním záblesku denního svtla, které jej aspo
ásten upokojilo.

Po východu slunce, za tichého, teplého a krásného podzimního dne,

rozjelo se dvacet hlasatel do všech konin íma a zvali hlasitým

svoláváním (indictivum funus), úastníky na pohební prvod Juliin. Ze

všech tvrtí spchalo množství nejvyšších státních hodnostá, ženy a dívky

ze vznešených rodin, v nosítkách smrem k císaskému paláci, kde již

poadatelé (dissignatores) prvod sestavovali. V ulicích, kudy se ml
poheb ubírati, konali službu aedilové a (juaestorové, starající se o poádek
ve dvojadí nesíslných zvdavc, a všude rozestavení strážcové ohn pro

pípad, že by se snad mnohými pochodnmi pihodilo neštstí; vedle toho

peovali ješt etní pouliní strážníci, aby se nikde neudaly výtržnosti.

Na rozkaz Domitianv ml se poheb odbyti co možná nejrychleji

a sotva že poadatelé prvnímu quaestorovi oznámili, že vše jest v poádku,

již hnul se prvod, v jehož ele kráelo deset hudc (tibicines), hrajících

v pestávkách na tibie (flétny) a tuby (pozouny). Vážná tato hudba ne-

srovnávala se nijak s posunky, výstednostmi, vtipy, žerty a pokikem,
kteréž mimové, taneníci a komikové rzných ímských divadel za hudci

se ubírající tropili ; bývalo jim v takovémto pípad dovoleno vše a

a proto také pouštli uzdu nejsmšnjším nápadm, aby se obecenstvo

co nejlépe pobavilo. Ohromný byl následující pak oddíl prvodu, do

nhož nejpednjší ímské rodiny na poest zemelé vypravily podoby
svých slavných pedkv. „Tolik slavných pedk nevedlo už dávno

nkterého Éímaua do podsvtí," vypravoval si lid, prvodu se obdivující.

Nádhern zdobené kon táhli pkn upravené, nevysoké vozy — potem
nkolik set, — s drahocennými, trnm podobnými kesly, na nichž

sedh herci a slatisté, odni ve skvostná roucha dávno zemelých ho-

dnostá a majíce na tváích voskové škrabošky (imagines), které za

života onch slavných muž vrné dle jejich obliej zhotoveny byly

a v dom každé znamenité rodiny za tím úelem ve zvláštních skíních

se chovaly. Ped nkterým vozem kráelo dvanácte liktor nesoucích

fasces (svazek hlek) na znamení, že pedek na voze sedící kdysi hodnost

konsula zastával a ped jiným vykraovalo si šest liktor na znamení,

že zemel jako praetor na válené výprav, jinde opt neseny obrazy

mést a pevností, kterých dobyl, pak podobizny obyvatel, které podmanil.

Za prvodem pedk objevilo se nkolik set nosi pochodní, za nimi

dv ady liktor se sklonnými fascemi a konen vysoký, nádhern upravený

vz znaných rozmr, s velikým, bohat ozdobeným lžkem, na nmž

*) Dle Siictona skonala Julie následkem prostedku, který Ji nu^l zbaviti

mateství.
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v poloze ku blavé zuane vyvýšeué, tak aby každým vidna byla, spoívala,

dcera milovaného Tita, i ve smrti krásná Julie, Kolem vozu kráela
muožství uejvznešenjších Éímanek v ernj-ch šatech bez lemu purpurového

a beze šperk, jakož i dcery jejich bez závoj s rozpuštnými vlasy

a s kyticemi v rukou, z nichžto chvílemi krásné kvty na márový vz
metaly. Za vozem kráeli: Domitiau s výrazem zármutku ve tvái jakožto

poslední len rodiny Flavi a Domitie, zdánliv lhostejná
;
pak následoval

celý senát s Ursem, starým státníkem Nervou a konsularem Arretinem

v ele, jakož i konsulové tohoto roku Manlius Valens a Antistius Veter,

dále velitelé praetorian a etní hodnostái, vesms bez úadních odznak:
purpurového lemu šatu, zlatého prstenu a fascí, konen pak ohromné

množství len nejvznešenjších ímských rodin.

Prvod sestoupil s Palatinu stední tídou k Titovu oblouku, ubíral

se kolem chrámu Venuše a Rómy ve tvrti Templm pacis a zaboil na

levo k forum románm smrem k roste (enické tribun), stále pomalým
pochodem; ba nkolikráte byl vz s mrtvolou pinucen zastaviti.

Pi jedné z takovýchto zastávek stalo se nco neoekávaného. Za

hrobového ticha ozval se pojednou z obecenstva, stojícího ve sloupoadí

arkád, daleko slyšitelný hlas zrovna naproti místu, kde stál imperator

s Domitií : „Domitiane, jen ješt jedenkráte vyjde ti slunce, a pak

zhyneš, nebo hvzdy neklamou!" Domitian ulekl se tak, že by byl

málem klesl a jen pispní Domitie, kteráž ho za rameno uchopila a
pevné stiskla, ponkud mu vrátilo duchapítomnost. Hluný ruch a šum,

který po tchto slovech nastal, netrval dlouho, nebo odvážlivec byl

ilmed jat a v okamžiku na to pohyboval se prvod již opt dále až

k roste. Zde sestoupili v.šichni pedstavitelé pedk s voz a když bylo

služebnictvo všechna ta skvostná kesla ze slonoviny, ebenu a zlaceného

bronzu s voz sneslo a v polokruhových adách na dláždní rozestavila,

usadili se na n. Imperator, Domitie a ohromný zástup truchlících

postavili se za kesla a za nastalého hlubokého ticha vystoupil na rostru

první ze ty senátem ustanovených eník, aby pednesl slavnostní

pohrobní e (laudatio), kterou zaal obvyklým oslovením: „Quirites"

(obané). eníci promluvili dle naízení jen krátké chvaloei o zemelé,

naež prvod v témž poádku celé forum obešel a potom kolem amli-

teatru Flavi, tídou pod Palatinem k velkému cirku, kolem jeho pozadí

branou Gapena do ulice Appijské a z této branou Latinskou po stejno-

jmenné tíd až k letohradu Domitianovu se ubíral, kde mrtvola na

sedm dn do sarkofágu uložena a osmého dne spálena býti mla. Tam
odbjla se také ihned pro ímský lid beze všech okázalostí vypravená

posmrtní hostina (silicernium) a tím ukonena pohební slavnost.

Imperator a Domitie opustili pohební prvod již po chvaloeich

na forum a dali se v nosítkách rychle do paláce dopraviti. Totéž uinili

mnozí dvorní hodnostái.

Jedva že vstoupil Domitian do svých komnat, sledován Arretiueni,

tázal se svého dvrníka prudce: „Kdo byl nestoudný ten prorok, jenž

skuhral na forum o mé záhub?"

Velitel osobní císaské stráže sdlil Arretinovi již na zpátení cest



Domitian. 497

jineuo zateuébo a proto mohl Arretinus imperatora ihned uspokojiti

:

„Jest to jaký«i hvezdopravec Ascletarius."

„Rozkaž ihned strážím, aby zateného pivedli," velel písn císa

a procházel se pak až do píchodu vzova klidn po komnatách.

Ascletarius, muž as padesátiletý s výrazem snílka v oblieji, vstoupil

spoután za prvodu stráží do pední komnaty a pohlížel s klidem

nevinného na Domitiaua, který se ho bez prtahu tázal: „Co jsi to pravil

na forum?"

„Že jedenkráte jen slunce ti vzejde a pak že zhyneš," odpovdl Ascle-

tarius pevn a ve své mysli patrn o pravd prohlášených slov pesvden.
Domitianovi vyrazil pi tomto proroctví a pi myšlence na smrt pot

na ele
; pro vnitní rozilení nepromluvil dosti dlouho ani slova, až

konen pohlédl pátrav na vštce a tázal se ho vlídnji: „Nuže, když

znáš tak dobe osud mj, není ti asi neznám ani tvj?"
„Tak jako že mne hvzdy v píin tvého zahynutí neklamaly,"

odpovídal tém nadšen Ascletarius, „nezklamou mne ani vzhledem ke
smrti mé; vz, imperatore : mne roztrhá v krátkém ase smeka ps!"

Domitian usmál se pekvapen a podíval se na hvézdopravce jako na

lovka ásten pomateného ; na to rozkázal, aby vzn odvedli, a pi
odchodu pravil mu: „Postarám se o to, aby se tvé proroctví nevyplnilo !"

Pak rozkázal zavolati prokurátora Marula a pikázal mu: „Marule,

pamatuj si dobe toto : Odvedený práv Ascletarius budiž rychle usmrcen

a asn z rána budiž jeho mrtvola opatrné na veejné žárovišt vyvezena,

pozorn na hranici uložena a bedliv spálena."

„Stane se pesn dle tvého naízení, imperatore, spoléhej na mne,"

odvtil Marulus a odešel.

Domitian pravil si pak zlomysln v duchu: „Uvidíme, bláhový snílku,

zdali t hvzdy neoklamaly a zdali t smeka ps roztrhá."

Brzy na to zmizela mu podoba zlovstného Ascletaria z mysli a jiná

objevila se jeho duševnímu oku, s níž se pak delší dobu zabýval, až

konen pistoupil ku kovové desce, dal znamení a i'ozkázal Saturiovi,

by neprodlen ohlásil císaovn Domitii jeho návštvu. Komorník, pekvapen
událostí tak neoekávanou, domníval se, že snad jméno Spatn slyšel,,

a tázal se nejist Domitiana: „Všemocný vladai, Auguste Domitii?" —

•

„Ano!" rozkikl se prudce iraperator. Polekán odkvapil Saturius do

pedsín, touto do velké dvorany a pak do palácového kídla Domitiina,

kde zvstoval pekvapující tu zprávu Stephanovi, jenž byl práv v atriu

pítomen. Imperator vystíhal se již delší dobu všech styk s Domitii

;

dnešní její úastenství pi pohbu Juliiu bylo vzhledem k veejnosti

nutné, avšak po celý pohební obad se císaští manželé na vzájeui neoslovili.

Domitian, prošed svými komnatami a spojovací chodbou, octnul se

v návštvní síni císaovnin práv v tom okamžiku, když jí Stephanus

návštvu impcratorovu ozuamoval a pak ihned se spolenicemi Domitiiuými

sí, s orieutálským pepychem zaízenou, opustil. Oiiuivá, bujarostí a

zdravím pekypující Domitie byla v ty doby práv na vrcholu své ne-

obyejné slinosti a navzdor tomu, že dosáhla již stáí ptaticeti let^

pokládána za jednu z nejpednjších ímských krasavic.

Pii vstupu imperatorov nejevila na oko žádného pekvapení a
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oslovila v nejlepší nálad svého císaského manžela, kteréhož z hloubi

duše nenávidla: „Co mi pináší vzácná návštva imperatorova?"

Domitiau umínil si, že projeví svou vli ihned bez obalu a proto

pravil: „Smrtí Juliinou nastal nový^ stav vcí, v nmž nadejde — doufám—
i v našem dlouholetém neutšeném pomru manželském prospšná zmna.
Tímto úmrtím zmizela hlavní pekážka, která dosud vadila našemu
pátelskému spolužití a proto doufám, že smír mnou nabízený pijmeš
a zárove druhou pekážku, kteráž s tvé strany pokojné naší shod vadí,

co nejdíve odstraníš."

Domitie pohledla rozmarn na imperatora a s úsmvem zaala roz-

hovor: „A na, mj milený císaský manželi, na máme nj^ní po tak

dlouhém ase mniti své ustálené zvyky, na nutit se navzájem do neho,
co by se nám obma v krátké dob opt zhuusilo, a na spojovat se

nesnesitelnými okovy, které nám nedovolují volnost jednání, nyní, když

na nás obou již spoívá píhana nevry, nevázaného života a prostopášnosti?

Ne, ne. Domitiaue, tvj úmysl byl by býval své doby prospšný; nyní

však pozbyl všeho významu, a proto nech zstane vše, jak bylo dosud."

Domitiau se zakabonil, trhnul prudce smutení togou, posunuv ji

výše na rameno, a pemýšlel chvíli, jak by Domitii o vážnosti a dležitosti

svého zámru pesvdil. „Pomni, Domitie, rozháraných státních záleži-

tostí, pomni jen, že naše optné smíení na celou veejnost dobrý dojem
uiní a že lid výstednosti vlada rychle zapomíná, jestliže vas mírniti

se dovedou a na dobrou cestu zaboí, a pak —

"

„Klameš se, Domitiaue," vpadla vážn císai do ei Domitia,

„nebo mžeš býti jist, že nedovedeš již zadržeti kolesa divoce letícího

státního povozu, jenž se ítí v neodvratnou záhubu. A vzpome si jen

pedchdc rodiny Flavi, vzpome, jak zahynuli Galba, Otho a Vitellius,

jejichž zkáza podobna bude asi tvému konci. Naše smíení, tato komedie

jenom na oko provedená, mla by míti blahodárné následky pro ímský
stát? Jsi bu bláhovec, emuž nevím, anebo podnikáš tento smírný

krok v zámyslu zcela jiném."

Domitiau poal ztráceti trphvost a poslední císaovnina zmínka

o jiných zámyslech pesvdila ho, že mu Domitie nedvuje, že jej

prohledla, nebo vyjednával s císaovnou jen za tím úelem, aby ona,

které se tolik obával, nieho proti jeho osob nepodnikala a s jinými

proti nmu se nespikla. Nedvra, stále jej ovládající, uchvátila ho zase

i odhodlal se jednati rázn a bude-li potebí i násiln. „Domitie, tvj

pomr s tragoedem Paridem musí býti bez prodlení perušen; nestane-li

se tak, piti si následky sama," pravil imperator a kladl draz na

každé slovo. (Dokoneni.)
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Ve velké dob.
Román od Serv. Hellera.

(Pokraováni.)

V.

,fatká Václav Hímaly ml tou dobou pknou usedlost ne-

daleko okresního msta v úrodné ješt ásti jihovýchodních

Cech. Velká, zámku podobná kamenná budova o jednom

pate s vyvýšeným pízemkem byla jeho sídlem a za touto

budovou rozkládal se veliký dvr s hospodáskými staveními.

Ped budovou nalézala se peliv pstovaná kvtinová

zahrada, obehnaná vysokým elegantním mížovím a rozdlená

ua dv ásti peste vydláždnou cestou od koketních železných vrátek

k parádnímu vchodu budovy. Tímto vchodem uvádli a vpouštli se jenom
vzácnjší hosté; jinak vcházelo se do „panského domu" zpravidla od

zadu, ze dvora.

Josef Hímaly byl bohatý statká, zámožnjší, než leckterý kobylká
s deskovým velkostatkem, ale nenazýval se jinak, než roluíkem Lid díval

se na nj ovšem jinae a považoval ho za jakéhosi rolnického vévodu,

nebo dm jeho byl uvnit zaízen se vším novodobým komfortem

ii rodina paua Hímalého nelišila se svým životem nikterak od rodin

l)auských, leda že nad n vynikala zdravím, pirozeným, nenuceným
<íliováním a bodrou povahou.

Nebyla hrub etná, ale za to tím zajímavjší. Paní Ludmila Hímala,
kteráž energicky tímala žezlo celé obsáhlé domácnosti, vedla si celkem
velmi prost, avšak byla dáma svta a všech jeho forem dokonale znalá;

byla se narodila jakožto dcera vrchního hospodáského editele ili

„dvorního rady" u jednoho z prvuích kavalír zem eské a byla pak

úastná vychování v každém ohledu pelivého. V kuchyni a eleduiku
písuá, ale jinak prostinká hospodyn, i)romiiila se ihned v dámu velkého

svta, jakmile ua uvítaní host oblekla hedbávnou „robu" se šuninou

vlekou. Nejstarší z dtí, prvorozený syn Vratislav dán po odbytých

realuích studiích na vojuu a byl tou dobou dlosteleckým poruíkem
v Itahi. Nezíkal se nikterak ekonomie, ale ježto otec ješt pln sily byl,

nevyhnul se vojenské služb a následoval takto bezdky píkladu mladých
kavalír.

Dv sestry jeho, Auua a Tereza, dvy pkn vzrostlé, svží a ladné,

držely se vrn otcovského krbu, ale teprv od té doby, co opustily nej-

lepší tehda pražský penaiouat. Auua byla blondýna s bled žlutým, lesku

prostým vlasem, Tereza pak mla bohatý ryšavý vlas,, lesklý jako vyciduá
med'. Ob byly svého druhu krasavice, nikoli sice oslující, ale v každém
ohledu vnadné, povah sice rzných, však ob píjemné.

Václav Hímaly sám byl nmž vzdlaný, sebevdomý, ponkud hrdý
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a drsuý, ale zase také íideluí a druhdy i veselý, hospodail velmi obezele
a rozumn, ale neuzavíral se ped rznými požitky života. Nosil krátce

pistižený plný vous barvy temn kaštanové, na hlav mkký plstný
klobouk a jinak moderní oblek mstský. V mladých letech navštvoval

školy reálnou a hospodáskou, ohledl se také trochu po cizin, a setrval

pak jakožto pilný tená knih a asopis v adách intelligence. Go do
smýšlení byl, jakož se vlastn samo sebou rozumí, rozhodným vlastencem.

Za takovýchto okolností nebylo divu, že drobný venkovský lid na
Hímalého dra pohlížel jako na zámek a na jeho rodinu jakožto na
njakou vrchnost, ale bez závisti a bez zášti, ba s jakousi chloubou,

nebo vrchnost ona byla prosta vší pýchy, chovala se ke všem vlídn,

ba laskav a hlásila se plným drazem, vždy a všude ke stavu selskému,

stotožujíc se s jeho snahou i tužbami.

V dom pana Hímalého sídlilo štstí. Povahy i letory lenv ro-

diny se k sob hodily, tak že nebylo spor, nedorozumní ani svár.
Všem žilo se dobe a ze všeho dýchala spokojenost. Aby pak pílišný

klid se nezvrhl v jednotvárnost a nudu, zval si pan Hímaly asto hosty

z msta i okolí a v takových dnech bylo v dom jeho šumno a hluno,
jako v sídle njakého bojara.

V prvních dnech války picházeli také hosté nepozvaní, prcha-

jící v bezdvodném strachu z hlavního msta a hledající hluboko v kraji,

jak SG v dtinské prostomyslnosti domnívali, bezpený útulek. Pan Hí-
maly pijímal tyto uprchlíky velmi vlídn, dopával jim na jich zastávce

odpoinku i vydatného posilnní, ale smál se spsobem nikoho neuráže-

jícím jejich bázlivému útku. Ježto ponejvíce celé rodiny prchaly a žádné

z nich ku píbuzenstvu nepatily, nebylo ani pomyšlení na njaké trvalé

ubytování se v dom pana Hímalého ; avšak proto pece byl by se dm
ten na delší dobu naplnil známjšími a s rodinou dvrnjšími hosty, kdyby
se nebyla pojednou, mimo všechno nadáni, rozletla zvst o dokonalé

porážce rakouské armády u Králové Hradce a o postupu pruských

kolon na Víde. Statek pana Hímalého nalézal se na jedné z cest, ve-

doucích od eského bojišt k Dunaji a nebylo tudíž pochybnosti, že za

krátko navštíven bude ku pedu postupujícím vítzem. Hosté pana Hí-
malého se vzhledem k tomu rychle rozprášili a na statku zavládlo obvyklé

ticho. Ba ješt vtší, nebo nyní nebylo lze sehnati ani na nkolik hodin

žádného hosta, ježto každý svj dm a majetek bedliv stehl. Jaký to

byl podivný ruch ! Zpoátku nechtl nikdo vit, že by válka v echách
již byla rozhodnuta a ztracena, nebo všecken svt oekával bu vítzství

rakouských zbraní aneb boje nad míru tuhé, houževnaté a dlouhé. „Jak

že?" namítali nevící Tomášové, kterých bylo všude plno. „Teprv dne

27. ervna pekroily pruské armády eské hranice a již by bylo roz-

hodnuto? To není možná! Což pak je rakouská armáda z cukru, aby se

najednou celá rozsypala?"

Všichni vrtU hlavami a hlasatelé té nepíznivé zvsti byli by se tu

a tam bezmála ocítili v nebezpeí, že budou lidovým soudem potrestáni

za zlomyslné šíení znepokojivých povstí.

Sám Hímaly nechtl vit a doufal, že se vc jinak vysvtlí. Avšak

tu pišly dne 6. ervence pražské noviny, mající v ele úadní telegramy
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(ze dne 4. ervence) o ztracené bitv královéhradecké, v rubrikách pak
podrobné již ^zprávy o porážkách u Rokytníku, Náchoda, Skalice a Jiína,

jakož i poplašné zvsti, že všechny státní úady Prahu opustily, že

zejména policejní mužstvo až do Vídn odpraveno bylo a místodržitelství

do Flzn se odsthovalo.

Pan Hímaly, ta úaduí depeše o bitv u Králové Hradce, ne-

vil ješt v dokonalou katastrofu, ale uvil ihned, jakmile byl peetl
další, z Vídn datované telegrafické zprávy, že generálové Clam-Gallas,

baron Henigstein, náelník generálního štábu a jeho námstek rytí

Krismani z bojišt do Vídn odvoláni jsou a ped vojenský soud po-

hnáni budou. Nejtrapnjší pak dojem uinil na nho asopism telegraficky

sdlený obsah lánku úadního vídeského veerníku, ve kterémž se

pravilo, že „Na míst rozhodujícím stala se již všechna potebná opatení,

aby zaslouženým trestem stížený byly osoby, kteréž se byly pi posledních

bitvách zvlášt provinily."

„Zvlášt provinily!" opakoval si Hímaly. „Úadu mluví se tedy

o provinních. Co jest provinní generál ve válce? Bu nedbalost nebo
zrada ! Lid bude nepochybn vit v tu i onu, a to právem, nebo mluví

se o osobách, které se „zvlášt" provinily, z ehož plyne, že prozatím

bez trestu zstanou osoby, kteréž se „jenom" provinily. Krom toho:

tak, jako zde, v tomto pípad, zachází se s generály jenom pi zi-ad;

jindy se chyby generál všelijak omlouvají a zastírají . . . Ano, ano,

jenom tak stává se pochopitelným, co by jinak zstalo víe nepodobným:
že by rakouská armáda, ta „nejlepší armáda, jaké kdy Rakousko mlo",
v sedmi dnech byla poražena, povalena a rozbita? Jenom zrada mohla
nepíteli spsobiti takovýto triumf!"

Jako Hímaly soudil všechen lid v echách, nebo všechno bylo

o výtenosti armády i jejího vyzbrojení pesvdeno. Kritickému duchu a

rozumu nezbylo mnoho asu k rozboru, nebo každou chvíli, s každým
vozkou a s každým cestujícím picházely nové zprávy, nové slechy, nové

povsti, z nichž mnohé víry docházely jenom u lidí, zvyklých zbožn
naslouchati všeho druhu báchorkám.

Poplašená fantasie rozpádala každý sebe menší slech, každou vy-

]travovanou podrobnost na veliké djství a lhái z emesla mli nej-

krásnjší volnost tvoení a nejúrodnjší podnty k básnuí. A on také

lhal, kdo jen skoro ústa otevel — z rozilení, ze strachu, ze zvyku a

pro požitek. Každý od severovýchodu neb od vtšího msta picházející

posel byl zastavován, chytán a výslechu podrobován, ba i „vandrovníci",

jak se tehda cestujícím emeslnickým „tovaryšm" íkalo, považováni za

pramen novinek. Rozumí se, že lidé tito namnoze pro žert nebo ze

spekulace na njakou odmnu lliali, a takž mohlo so íci, že se vzduch
hemží samou báchorkou.

Ale báchorkou nebylo, že rakouské vojsko v nepoádku i)rc'Iiá a

Prusové se blíží.

Minulé noci bylo všude kolem živo od jedenácté hodiny do svítání

:

spousty pšího vojska valily se erární i okresní silnicí na jih u jihovýchod

a nikomu nebylo teba íkat, že jsou to ásti poraženého rakouského

vojska, jež nyní kvapn ustupuje všemi možnými cestami na Vídeíi. Pak
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pišly nové transporty, jízda, vozatajstvo a dla, až posléz zase všechna

se ztišilo, cesty osiely a lid zase o píštích vcech si zaal šeptati.

Václav Hímaly, jemuž o blížící se žn zaínalo býti teskno, ob-

cházel po nádvoí a radil so s koákem a poklasným, jakby se v bezpeí
uvésti dali kon.

„Z telegram v novinách otištných dovídáme se, že Prusové všude

kon sbírají ili rekvirují, jak se tomu vojensky íká. Vezmou kon a

zstaví hospodái pouhou potvrzenku. Za njaký den tu mohou být —
kam ukryt kon?"

„Tu je tžká rada," prohodil škrábe se za ušima koák; „pytel

zlatník se dá schovat, ale dva páry koní . . . Kam s nimi?"

„Ano, kam s nimi?" pisvdil poklasný. „Dáme je nkam do cizí

maštale — oni je tam také najdou."

„Ale ukryt je njak musíme," stál na svém' Hímaly; „dáme-li si

je vzít, jak dostáném dom obilí?"

„Snad nám jeden pár nechají," dal mínní koák.
„Snad!" opakoval posmšn Hímaly. „Za ,snad' žid nic nepodá."

„Pochybuju, že by naše statné, silné kon Prusové stát nechali a

vychrtlé hemelky domká rekvirovali . . . Tamo na návrší je osamlá
pohodnice, což abychom tam kon odvedli? . .

."

„To tak!" odporoval poklasný. „Aby nám za pár dní pišel ohlásit,

že se tam kon nakazili a že je musel zabit!"

„Anebo aby je nkam prodal a pak ekl, že mu je Prusové bez

potvrzení odvedli!"

„Na odlehlou, osamlou pohodnici Prusové nepjdou," namítl zase

Hímaly.

„Ale pohodný ekne, že tam v noci pišli, kon pobrali a zase

odtáhli, jak mu dokážeme, že lže?"

„Já vám, mužové Galilejští, dám dobrou radu," zvolala vesele slena

Tereza, kteráž se byla hned na poátku rozmluvy piblížila. „Onehdy tla

jsem v jakémsi ruském cestopisu vj'psání života v jednom transportním

vzení v Sibii. Tam zstávají prý politití vzové tebas nkolik nedl
na stanici a nemajíce co dlat provádjí všelijaké žerty a kratochvíle.

Jednou prý spekulovali, jak by editeli vznice schovali kon a tu pišli

na komickou, ale pece praktickou myšlenku : odvedli je ve píhodné

chvíli po schodech na pdu — pes troje schody! — improvisovali tam

konírnu a donášeli opatrn koním vodu i píci. Teprv za nkolik dní,

když už vzové byli vystídáni, objeven úkryt valach, kteí hladem a

touhou po volném pohybu ržáli, a pan guvernér toho ešáckého kriminálu

prý se mohl — dobrák! — smíchy popukat. Tak víte co, mj vzácný

papínku a vy, velemoudí jeho rádcové : odvete kon na pdu, pode-

stelte jim hojn a uvidíte, že je zachráníte."

Pan Hímaly zasmál se slenin ei, a také koák a poklasný

kývali spokojen hlavami, ale než se na pípadnou odpov vzmohli^

ozvalo se ze silnice pronikavé volání:

„Prusové jdou! Prusové jdou!"

Dva kluci bželi úprkem k vesnici a opakovali svoje výkiky. Pan

Hímaly pokroil i-ychle ke vratm a zvolal oste na hochy

:
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„Co to pokikujete? Kde jste spatili Prusy!"

Hoši odpovdli sotva dech popadajíce

:

„Od Michalova pijeli! Stojí u potoka! Hned tu budou!" A utíkali

dále do vsi.

Hímaly vystoupil rychle na pdu, vyhoupl se tam k vikýi a sede

jako komo na hambalku, zadíval se upjat k Michalovu. Obec tuto

arci vidti nebylo, ale ovšem širokou bílou silnici, ana pímou arou po

táhlém svahu výšiny vzhru stoupala a pak njaký kus rovn po výšin

se prostírala, než zase v nižiu zmizela. Tam tedy, na výšin, bylo vidt

cosi, jako dlouhý hustý mrak, zdola hndý a vrchem modrý, a tisíce

drobných, jiskrám podobných blesk šlehalo sršiv z nho od poátku
až do konce, — pan Hímaly piloživ k oím biuokl rozeznal ihned

jasn pruské dragouny v modrých uniformách. Jízda inila patrn
krátkou zastávku.

„Jak poznali ti kluci hned, pouhým okem, že jsou to Prusové?"

podivil se pan Hímaly, ale podivení jeho netrvalo dlouko, nebo skoro

v tutéž chvíli objevilo se zcela na blízku, na silnici malé oddlení

pruskvch dragoun.

Hímaly seskoil rychle s hambalku a spchaje z pdy pravil

sám sob

:

„Ano, ano! Hoši mluvili pravdu! To je pední stráž, kterou spatili

dole stojící u potoka! . . . Pospíším Prusm v ústrety, aby vidli, že

se jich nebojíme a že ochotni jsme po dobrém, bez nucení s nimi

se srovnati."

Dole pak naídil, aby vrata u dvoru a dvée u domu dokoán byly

oteveny a, než se ješt tak stalo, vyšel na silnici a kráel vstíc pruské

pední hlídce, kteráž karabiny pipraveny držíc zcela zvolna ku pedu
klusala.

Velitel hlídky, vida picházeti muže statného vzezení, zastavil etu
a. oslovil Hímalého

:

„Nejste snad pedstavený zdejší obce?"

„Nejsem," odpovdl oslovený, „ale jsem lenem obecního výboru

a starostou okresního zastupitelstva. Máte njaké pání?"
• „Ten dvorec zde na právo je váš, pravda-li?" otázal se poruík,

jakoby celou krajinu dopodrobna již znal, a když byl Hímaly k jeho

otázce pisvdil, doložil

:

„Mám tedy est vám ohlásit, že se žádá, abyste ve svém dom
pipravil byt pro pt dstojník a stáje pro jejich kon. Pro kolik koní

bude místo ve vsi?"

„Pokud vím, pro šedesát," odpovdl Hímaly.
„Musí jich být pro stoadvacet," odvtil pevn poruík a otázal se

pak zase zdvoile: „Umí pedstavený nmecky?"
„Umí trochu," odvtil Hímaly, „avšak aby se nestalo žádné nedo-

rozumní, doprovodím vás. Dovolte jenom, abych diil vf dvoe rozkaz

na pipravení byt pro pány ilstojníky."

„Je dost asu," prohodil poruík. „Díve než za njakou hodinu

zde jízda nebude, llozloží se na noc i)o všech tyech okolních vesnicích

a hlavní síla dorazí až do okresního msta . . . Tak, jsme u vašeho statku.
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Dejte píkaz ohledne bytu a pak — smím-li prosit : skleuici ujakého
-oberstvujícího nápoje, aspo vody!"

„S radostí, s radostí," odpovdl Hímaly vcházeje do dvora a za

<3hvíli už pil poruík silný ležák z bílého džbánku. Mužstvu pední hlídky

podány sirovátka a mléko a, komu libo bylo, erstvá voda.

Potom hlídka odklusala a pomocí Hímalého odbyty ve vsi krátce

pípravy k ubytování nepátelského vojska. Než hodina s hodinou se

sešla, bylo- všechno vojsko na míst. Vesniané vidouce starostu a Hí-
malého s velitelem oddílu, jenž v osad ml penocovat, klidn jednati,

pozbyli všeho strachu, sbhli se na náves a zaali si ochotn odvádt
dragouny, jež na ubytování byli dostali. Dragouni byli Slezané a Poláci,

a takž dostalo se bodrým sousedm zajímavého pekvapení, že se mohli

s „Prušáky" zcela dobe domluviti — po esku. Jenom tu a tam zstá-

valo nepochopeno njaké slovo, ale nedostatku tomu odpomohly snadno
—- širší výklad a posuky.

Když bylo ubytování ve vsi odbyto, odvedl si Hímaly na statek

svoje hosty. Byli to major Horst z Adlerfeldu, setník Sonnenberg, nad-

poruík Harburg a poruík Rosecké. K tm pak pibyli za nedlouho setník

Hedmond Nordmaun od gardových granátník a poruík od téliož pluku

Raimond -Rickert, tak že ml pan Hímaly místo ohlášených pti celkem

šest dstojník.

První tyi, dragounští, dstojníci byli jenom na prchodu, ale

Nordmann a Rickert byli sem na delší dobu komandováni ke služb etapní.

Oba mli lehké blesury, kteréž je sice vbec ke služb neschopnými
neinily, ale pece tak tížily, že musili dstojníci požádati o zamstnání
více úadní.

Jenom šest dstojník na bytu, a jaký pece šum! Zajisté: jenom šest

dstojník, ale také šest sluh a šest koní ! Na rozsáhlém dvoe zaalo
ihned cídní o i zbroje a v komnatách prvního patra myli, pevlékali,

holili a esali se dstojníci, aby se k veei dostavili už v plném lesku.

(Pokraováni.)
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Písn poutníka.

I.

Kraj byl pustý. Ku obzoru
orný táh se pruh,

u noh v skalin nízkých svoru

moál v bahno tuh'

;

zlaté blatuchy se chvly
cestou, kam jsem šláp,

dál na jedné noze bdlý
u splavu stál áp.

Nikde ani duše živé,

já tu — tam ten pták

;

ve západu zái snivé

jen se tavil mrak.

Vel mou duší osamlou
sešlapaný cit,

bouil, víil silou celou,

chtl se vyslovit.

Ale komu? — Nemám druh,
ani družky též

!

Sám tu bloudím v svta kruhu,

kolem blud a lež,

petváka zlá s apkou blázna,

sobství bez mezí,

zisku na peníz dla prázdná,

tyran s etzy.

Nápad František mi svatý,

lidmi zneuznán,

v srdci ohe lásky vzatý
jak šel v pustý lán,

kázal rybám, kázal ptákm,
ím vel a co chtl,

seste lun, bratím mrakm
všecko povdl.

Nemám ovšem jeho lásky,

ani pízn k všem,
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jeho stigmata, ni vrásky,

posty nocí, dnem,

nemám ani síly jeho

v svatém horlení,

jíž kles tónu do jednoho

Tvrce, stvoení

!

Však též nemám hrdou pýchu,

státi sám a zvláš,

stoicky se halit v tichu

ve mlení pláš,

ni k tm, již mne poranili,

zlobu nemám, hnv,
mám jen zbytek slední síly,

mroucí v srdci zpv.

Nuže tedy, naposledy

v svta hluchý šum
zni, co utkal pavouk šedý

z pediva svých dum

;

tož jak patím v zbytku síly

v svta spád a rej,

zazpívám — ty brate milý,

ápe, poslouchej

!

II.

Pohostinský klášter jednou pijal

mne v svou starou zasmušilou ze,
pod okénkem záhon resed, íijal,

kosatc a hyacint zm.
Missál tu, pln starých initial

dl k mé obraznosti : Le

!

A juž letla k nivám Itálie,

pes hor temena a ledny svah

;

upomínka kídlem v skrá mi bije

a já za ní roztoužený táh'

;

duší hrají staré melodie,

líbám svaté zem práh.

Tentýž klášter jak zde. Jednou z rána

v mížích jeho okénka jsein stál,

divou touhou duše byla zdráno,

v srdci bouil uezkojený žal.

Klášter ten shil Fonte Av.dhir.a,

na zdi starý napiš plál.
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A já v duchu poutníka jsem videi

vyhuance a pvce zárove,

hnvem vel, te stejn nenávidl,

jak dív lásky zážeh pochode

!

V ráz já za svj malý bol se stydl,

pate v jeho skutk že.

Zde stál Dante ! — A já cítil kídla
se v mé duši slabé vznášeti,

ohe proudil v krvi, která stydla . . .

obraz ten v mé zstal pamti.
Kde duch mel, jenž u krásy stál zídla,

i ty, srdce, mžeš trpti

!

Po letech ta upomínka smavá

létla za mnou z jihu na sever

;

tak Bh vždycky v žal nám ukoj dává,

po boui se vrací svatveer.

Srdce! v bolesti je tvoje sláva,

ale tchu každou ber

!

IlI.

Vera šel jsem kolem Kapitolu,

zástup lidí tam a zeli dol —
Dva hle, v jám, tetí se k nim chýlí

a juž mramor vytahují bílý.

ELrásná socha v staré ímské íze

v slunce naší doby hledí cize,

moudí nad ní hlavy dohromady,

ký to bh, si nevdli rady.

A já myslí letl do daleka . . .

vky, vky pede mnou jak eka,

já zel opt na severu kdesi

zástup lidí, hlavy dol vsí.

Kopají a vytahují z hlíny

opt sochu — Tento lid byl jiný,

cizí mi v svém chování i kroji.

Pristoup jsem k nim, nad sochou jak stojí.

Jaký svatý? Tázali se mnozí . . .

Ne, to bh, dl jiný. — Jsou však bozi? .

A dál v divném citu šla má noha,

zde lid neznal jsem, však dobe — boha.
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IV.

Bába moje vyprávla:

(u ktu mého byla),

zdravím prý se tváika má rdla

ržová a bílá;

spal jsem celý obad svatý klidn,

usmíval se ze sna vlídn,

andl za mnou stál,

v duši nebes mír mi vál.

Kmotra vážn odpovídá

na otázky knze,
bába v tom stín jakýs zhlídá,

kterak zvolna leze,

po krucht se plíží, dol stáí

a má tvá se náhle mraí;
démon za mnou stál,

andl ped ním prchnul v dál.

„Odíkáš se Satanáše?"

tázal se knz práv
a já výkik náhle plaše,

zalkal usedav.

Odpov tu kmotry polekané

peslech knz, dál s rt mu kane

:

„I všech jeho skutk?
I vší jeho pýchy?" —
Já prý zas byl tichý,

ale na mé tvái zbyla stopa smutku.

Rošt jsem, do svta se vydal záhy,

vidl mnohý lid a mnohý kraj,

prošel hvozdy, moe beh, skal prahy,

mnoho et a slyšel mnohou báj.

Snil a pemítal,

stín vždy za mnou stál,

do snu v blahu nejvtším vždy reptal,

v modlitby mé tvrdošíjn šeptal

:

„Mým jsi, hle,

kmotry tvé knz peslech odpov,
nárok na t mám,
nejsem hrozný, jak se zdám,

nemusíš se bát,

dív mne dlužno znát!" —

Za mnou tak stál v Kolossea rumech,

ba i Kriste, na tvé Golgot!
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"V huku moských vln, v pralesu šumech,

kosmem hml a dímal ve hmot;
prosák' radost, bol,

Boha druhý pól,

posmšn vždy v modlitby mé hýkal:

„VždyC jsi mne se neodíkal!"

V oích dv se smál

a já prchal dál,

íší na mne blýsk

ka: „Jsem sláva, zisk!" —
Ba, já dobe vím,

bude státi kdys u mého lože

v chvíli poslední,

tenkrát pohledni

s celou láskou svojí na mne, Bože

!

Je-li pólem tvým,

štvaným, prokletým,

notou z tvého padší ze souzvuku,

pak nad ložem mým,
za mé boly, snahy, touhy

bude skonen boj váš dlouhý,

podáte si ruku

!

Já neumlknu, pokud jen mohu,

vím, co jsem dlužen sob i Bohu
i bratru, který mi naslouchá rád,

dám ochotn všecko, co mohu dát,

dítti úsmv, junu stisk dlaní,

milencm požehnání,

trpícím píse o nadji,

však nejradji

mroucím blahopání.

VI.

Žoldák sbor

valil se s hor, ^

ineli oštpy, ineli palaši,

jako když vánice v dálku se unáší,

já stál a snil jsem v pohorské salaši

a myslil, co se tu ítí

—

to pravé jest žití!
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Studentv shluk,

mandolin zvuk,

hnali se okolo v dvojstupu, v porad,
mizeli v jabloní kvetoucí zahrad

;

já stál a snil jsem v sevillské posad —
a myslil, co se tu ítí, —
to pravé jest žití

!

Chest kastant . . .

Líko a ret

broskev a jahoda v líbezném souzvuku,

smály se, zvedly se, vedly se za ruku —
a já stál zamyšlen starého u buku

a myslil, co se tu ítí, —
to pravé jest žití

!

Ponurý dav

plešatých hlav,

kapuce, taláry, ržence, provazy,

arkády klášterní prvod ten obchází —

•

já stál a patil jsem v askese obrazy

a myslil, co se tu ítí, —
to pravé jest žití

!

Všecko, to tam,

te sám jen a sám

dívám se v jezera, zrcadla hor,

v hlubinu moí všech, ve hvzdný sbor

afptám se, v duši své starý ten spor:

Zda vše, co v nic tu se ítí,

ó Bože, zda to je žití?

VIL

Cos ješt ve
a k svtlu te

se srdce, srdce v tob

!

Jsi v podveeru, v poledni?

i jsou to jiskry poslední?

O uvaž to a pohledni,

jež v slední plají mdlob?

Máš znovu vstát,

i jíti spát,

máš ubít, co plá v tob?
Máš ješt síly v nový boj

a svár a vavu, nepokoj ?

Ci lépe, rubáš si juž stroj

a zvykej si, spát v hrob?
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Ve výhni tvé

se dál to rve,

vím trapué to i tobé

!

Vím, marná je ta ež,
co ješt, srdce, chceš?

V ten podvod, faleš, zradu, lež,

rci — cítíš sílu v sob?

VIII.

Já lásky jsem v žití nepoznal

a vždycky kráel dál a dál.

Já znal ji toliko z doslechu,

jak sladká prý jest na mechu.

A jak je líbezná v poduškách,

kam klesneš v hedvábný jak prach.

Však sladká tu, tam líbezná,

já vidl, jak je vítzná.

Sel mstem jsem, tož v Nmcích kdes,

kol pik a halaparten les.

Hluk v lidu, bubny zavíí

a vše se hnalo k pranýi.

Jenž v prosted malého rynku nl

;

na pranýi hoch mladý dlel.

Já neptal se, zda vraždil, krad,

já pouze vidl, že jest mlád.

A hle, tu divokou smsicí

jsem vidl drát se dívici,

A chze její byla let,

jejž voják nemoh zadržet.

A její oko —- to byl blesk,

až ped ním pancí bled lesk,

A než se kdokoliv nadít moh,

juž byla dívka, kde byl hocli.

On polonahý u klu byl,

pár holomk jej v záda bil.
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A jak jej bili, nevydal ev
a z pranýe tekla jeho krev.

A, dívka se tam svíjela

a laným rtem krev vpíjela.

A žhoucí k nmu vznášela zrak,

a byla pi tom krásná tak

!

Ba mla v oích plno hvzd. —
Tu cítil jsem, co láska jest

!

IX.

Já bábu ml, ta míti si dlouho zvykala

a na posled vždy v smutku jen toto íkala:

„To pravé, všeho zmar i kvt —
pochopit svt!"

Ó bábo, bábo má, ach, kolikrát

bych s tebou hádat chtl se a o pravdu rvát,

tu, v které jest peklo i nebe

:

Pochopit sebe

!

X.

Nový den, nový den

zas mi svítí do oken,

nová cesta, nový cíl,

jaks mi. Bože, stanovil

!

Nová noc, nová noc,

kdo mi pijde na pomoc?
Kéž mi aspo nové sny

svítí staré do Vesny

!

XI.

Rzné kraje, divný lid,

boží zem, všichni boží dti

;

muslim, protestant i žid,

vím to, v srdci radost, klid

budou jednou jednu hymnu pti.

Všecky zladí lásky cit,

všichni padnou sob do objetí,

muslim, protestaut i žid

;

nechají, co dlilo jo, být,

boží zem budou boží dti.
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Strach mám, uemohu to skrýt,

co tak všichni jedeu svátek svtí,

muslim, protestant i žid,

katolík, bych nemusil se rdít,

stranou stát, kde s nimi chtl bych pti.

Ptám se, pate v hvzdný tpyt,

slyše strom šumot, ševel sntí:

„Pro byFs, Kriste, na kíž vbit?

Muslim, protestant i žid

i já — všichni jsme pec tvoje dti!"

XII.

Odhalil prý kdosi nový svt.

Má být za to žehnán, má být klet?

V novém svt starý lovk zas,

vný stín v pírody vný jas.

Nebylo by, Pane, mnohem lip,

lovku dát novou krev a vtip

a pak sílu v nové lásky kvt?
To by teprve byl — Nový svt

!

Jar. Vrchlický.
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Jan Neruda.
v

Biograficko-literární studie od Bohuslava ermáka.

(Pokraováni.)

ruhou Nerudovou prací dramatickou té doby jest rovnž
jednoaktová veselohra „Prodaná láska", kterou t, r.

v „Divadelní Bibliotéce" ve svazku 31. na str. 81.—108.

uveejnil. Obsah její jest, jak následuje.

Marie Mušková, dcera hospodáského editele,

dve výstední a romantické, poznala v Praze studenta

Antonína Veverku, který, znaje slabost její, se jí co

Konrád Valenrod pedstavil. Též ona zapela mu jméno své, uvedši se mu co

Alfonsina. Láska mezi nimi byla Veverkovi híkou, již, když náhodn
na potulce o prázdninách s pítelem Martinem Krkou do místa, odkud

Marie pocházela, zavítal, dále jako dobrý žert pstoval. Když studentm
peníze došly a úvru v hospod též nebylo, chtl se Veverka na doléhání

Kurkovo romantickým zpsobem peníze od Alfonsiny vypjiti, však lehko-

myslným zahráváním s hezkou služkou její Liduškou, které srdce své

nabízel, vlastní své jméno povdl a polibek jí uzmuv, neslušn o velké

noze Mariin se pronesl, která vše vidla a slyšela, zmaena vc. Mezi
Alfonsinou a Veverkou vznikl hnv. Však jiná okolnost pála studentm.

Ukrytí kovím vyslechli výstup mezi Marií a otcem, v kterém jí tento

dchodního Ivana Veláka za ženicha vnucoval. Námitky dceiny opíraly

se o hloupost Ivanovu. Když se objevil, prchla Marie, však Mušek do-

mlouval ženichovi, aby posekal a jí njak vyznáním do noty treiil, že

mu ji zpt piláká. An Velák v trapných rozpacích vzí, jak by Marii

s vyznáním uspokojil, vystupuje z úkrytu Veverka s Krkou a nabízí se,

že mu bude napovídati slova, kterými by srdce její získal, požaduje však

odmnu, již dchodní milcrád pislibuje. Po nkterém návodu, jak se

Velák u koví postaviti a dále pi vyznání chovati má, ustupují studenti

za koví a Veverka napovídá pak pi objevení se Marie Velákovi vyznání,

které vzdor komickým momentm na romantickou dívku mocn psobí
a zejména fikcí, že Velák co „Vlastimil Kolínský" jí báse „Milce"

v „Kvtech", kterou jí s íslem asopisu pedkládá, vnoval, žádoucího

cíle dochází. Marie jest Ivanem okouzlena a satek zabezpeen. Také
studentm jest pomoženo, neb Velák dostál slibu. Toliko Liduška, nyní

Veverkovi dvujíc, nedochází ohlasu; tvrdit student, že by jí, stana se

te praktikantem, neuživil.

Dle „Lumíru" r. 1859 (Díl II. str. 835.) byla tato veselohra due

25. srpna t. r. v letním divadle v Pštrosce co novinka ve prospch paní

Hynkové provozována. Referent divadelní téhož asopisu zmiuje se o ní

po stránce kritické takto: „Dj, a jednoduchý, má pece tolik živosti

a tak rychlé postui)ování, že i tenkrát, kdyby dialog nebyl, jako zde,

zdravým vtipem a pikantními obraty propleten, pece by všeobecnou
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pozornost na sebe obracel. Situace, kde hloupý ženich svou lásku vy-

znává a vše, co mu Veverka napovídá, slen pednáší, patí k nejlepším,

jichž jsme posud v eských veselohrách spatili. Dialog je plynný, budova
dramatická svdí již te o nevšední divadelní zpsobilosti."

I stranný anonymní feuilletonista „Národa" r. 1864 v „Obrázcích

literárních" („Národ" ís. 169.) soudí o této Nerudov práci dramatické

celkem velmi pízniv, an dí: „Poetický motiv jest zde podobný motivu

„Les precieuses ridicules" — zde i tam potrestána jest smšná titrnost

a nepirozené sentimentalisování — a v smru rozdílném, vlastní chybou.

„Prodaná láska" jest ovšem píliš lokalisována na naše eské pomry,
než aby mohla míti cenu tak universální jako „Les precieuses ridicules",

nicmén bude ona bezpochyby na dlouho ješt jednou z nejlepších našich

veseloher. Jednu však a jak myslíme podstatnou vadu musíme zde vytknouti.

Studující Veverka a Krka jsou píliš rafinovaní a postrádají tím s vetší

ásti komického momentu." Není pochyby, že uhozeno tu trefn na slabší

stránku pkné Nerudovy práce, neb ponkud mén buršikovnébo u Ve-

verky a Krky v „Prodané lásce" bylo by komiku ve veselohe z jakési

fraškovito sti, kterou v invenci strádá, vyvedlo.

V kusém tetím a tvrtém tvrtletí tohoto roníku „Obraz života",

konícím 10. sešitem listopadovým (po šestém ervnovém vyšel sedmý
sešit až 1. srpna), uveejnil Neruda krom zpráv o literatue a divadle,

lánku „Smíení" k pamtnímu dni úmrtí Jungmannova se vztahujícímu,

pekladu básní Alex. Petofiho : „Ukradený k", „Ovák", „O krásná

noc", „Pan Pavel", „Betyar", „Loupežník", „Dobrodružství vlka" a

„Setkání na puszt", svedeného dle nmeckého pevodu Petofiových básní

od Fr. Szarvadyho a Mor. Hartmanna a vytištného pod záhlavím „Obrazy

a romancí z Uher", jakož i pekladu nkolika „Aforism" Bedicha
Spielhagena básn: „Vodní panny", „Také rže smrt" L—VIL, „Ze ži-

vota" Vin.

—

XIII., „Otci" I.

—

X., již zmínné, „Skome, hochu" a „Ohlas

italských národních písní" I.

—

X., z nichž v „Knihách verš", vyjma

básn „Ze života" VIII.—XII. všecky porznu nalézáme a prosu: „U okna",

„Starý mládenec", „Za pl hodiny" a „Kassandru", která mimo sociáln

zajímavou rtu „Za pl hodiny" v sbírku „Arabesek" pojata.

Mezitím co s tiskaem a nakladatelem Ant. Augustou v Litomyšli

o další vydávání „Obraz života", jehož se J. R. Vilímek vzdal, vy-

jednával, psal a dokonil Neruda svou jedinou tragoedii o tech jednáních,

zle kaceovanou „Francescu di Rimini". Motiv k ní erpal z výkladu

Boccacciova ku 5. zpvu „Pekla" Danteovy „Božské Komedie" a dílem

i z Douchova pekladu téhož zpvu, pokud látky té se dotýká, naleznuv

obé v „asopisu eského Musea" r. 1854 na str. 11.—13.

Výklad Boccacciv uvádí látku následovn: „Quido da Polenta,

Dautev píznivec, jemuž náležely Raveuna a Cervia, ml dávný spor

s rodinou Malatesta (Veruchio) di Rimini a když spor urovnán, bylo

navrženo, aby pro upevnní pátelství obou rod spolu zasnoubeni byli

Grianciotto (ili Griovani), syn Malatestv di Rimini a jeho budoucí ddic
a Francesca, spanilá dcera Quidona da Polenta. Že byl Gianciotto chromý
a nesliný a oekávati se nedalo, že by si jej Francesca oblíbila, vzato

psobením jejího otce útoišt k podskoku : mladší, spanilý syn Paola
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Malatesta di Rimini odeslán, aby se s ní zasnoubil na jméno svého staršího

bratra. Francesca byla Paolovi hned pi jeho píchodu naklonna a jsouc

s ním zasnoubena, považovala jej za svého manžela, až teprv do domu
k Gianciottovi odvezena, podskok seznala. Paolo a Francesca zstali sob
nicmén naklonni a když Gianciotto se od sluhy dovdl o tom, v jednu

dobu, rozzuiv se, cho i svého bratra probodl."

Místo z Danteovy básn, Nerudou použité, v Douchov pekladu zní

:

„Dne jednoho my etli k zábavnosti

o Lancilottu, jak ho láska svila;

netušili jsme zlého v samotnosti,

k astému pohledu zvst rozjaila

nám oi, zbledla našich lící záe,
až jedna doba nás pak podmanila;
neb, když jsme tli, jak úsmv sladké tváe
dán k celování vroucímu milenci,

zde ten, by cit se srdcem nebyl v sváe
se tesa, stiskl úst ke rt mých vnci.
Spis „Galeotto" slul i kdo jej skládal,

netli jsme více — blaha vyhostnci.

Nevíme, zda-li krom toho a jakým studiem dalším se Neruda pro

svou truchlohru vyzbrojil, ani co k podpoe fantasie vi dob a zvlášt-

nostem jejím na cizí pd knihov shledal, jisto jest, že vzhledem k starším

tragoediím o téže látce s týmž názvem psaným, Silv. Pellicov, vydané

v Paíži r. 1833, H. Koestrov, vydané r. 1842. a P. Heyse-ov, vydané

r. 1851 v Berlín, zetel jeho k tomu byl obrácen, aby motivu pvod-
nímu zstal vren. Také snaze jeho umlecké vyhovovalo spíše podržení

historické pravdy, v jejímž prohloubení po stránce povahové doufal dosíci

effekt vážnjších, než jsou obvj^klé divadelní.

Osnova látky, jak si ji Neruda pro svou truchlohru upravil, jest

asi tato.

Gianciotto, starší uezhleduý syn Malatestv di Rimini, zasvcen
s uitelem svým Campagnim posud vd, maje se k pání otcovu vi
smíru rodin di Rimini a da Polenta zasnoubiti s krásnou Frauceskou da

Polentovou a zaslav jí po mladším, sliném bratru Paolovi svou podobiznu,

která jí doruena nebyla, zamiluje se dle podobizny, jaksi na vzájem

obdržené, do nevsty své, která na jeho jméno podle pání vlastního otce

Paolovi jest oddána. Dle listu bratrova usvden, že jej Frauceska za

manžele zvolila, cítí se pešastným a svoluje ochotn ku satku svého

sluhy Filippa s Beatricí, tuto objav a pocelovav, což pi žárlivosti

Filippov hnv mezi snoubenci vzbudí. Obdržev listem od otce vyrozumní
o podskoku, jenž bez jeho vdomí s Franceskou se udal a který teprv

cestou k Rimini jí Paolem má býti vysvtlen, jest sklíen. Však otec

i tchán doufají, že vc dobe dopadne a Frauceska nutnosti se podá.

Proto odbývá Quido da Polenta nkdejšího pomocníka svého v boji

8 rodinou di Rimini, mšana Florentinského Cerchiho, hrd a opovržliv,

a mu v dob zápasu Rimini za koist sliboval. Zatím co ten na odemstu

pomýšlí, pichází s Pavlem Frauceska, o svém oklamání uvdomená.
Žádajíc od otce ospravedlnní, má Giauciotta, který se ji blíží, za dvorního

blázna, zvdvši však, že jejím mužem jest, nazývá jej ohavou, které že
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nikdy ženou nebude, pisahá. Po tomto pohanní a hrdém se odvrácení

Francesinu klesá Gianciotto v mdlobách na zemi.

Mezitím co sluhové Malatestovi, Mateo, Antonio a Filippo o neštstí

Grianciottov hovoí, pi emž Filipo, nemoha zapomenouti na políbení

Beatrice, své sociální stanovisko vi pánm vtipn hájí, pichází Cerchi,

dotazuje se po Gianciottovi, jakoby na osudu jeho podílu ml, an pouze

na Filippo vi, který mladého rytíe obsluhuje, o Gampagnim vyzvídá

a zvdti touží, co Gianciotto iní, což mu sluha sdliti pislibuje. Setkav

se s Paolem, jenž vi urážce bratrov a nešastné Francesce z Rimini

odejíti chce, zpytuje srdce jeho a dosahuje toho, že se s Franceskou
rozlouiti odhodlá.

Uražený Gianciotto jeví se zoufalým, mluvit o milence Smrti, která

Francesku mu nahradí. Otec, ani tchán nedovedou jej potšiti, také Cerchi

nepovzbudí jej z bolestné letargie, toliko Campagni osvží ponkud mysl

jeho nadjnou myšlénkou, že ueností svou Paola, o nmž ví, že Franceska

jej miluje, zastíní. Zatím hledí na tuto psobiti tchán i otec, aby ji

poctivosti Gianciottov pi klamu provedeném usvdili, však hrdá

a milující žena neví jim, hájíc utkvlý svj názor o špatnosti jeho.

1 služce své Altrud zakazuje mluviti ve prospch manžele a odmítá

návštvu jeho churavostí, kdežto pes rozkaz daný do komnat svých

vniknuvšího Paola vesele vítá a jej od odchodu odvrací. Campagni,

dotazující se ve jménu Gianciottov po zdraví jejím, dochází výsmchu,
kdežto Paolo, který louiti se pišel, požádán, aby ráno Francesku po
vkolí provedl. Také jej v tu dobu Franceska v zahradní síni s Altrudou

oekává, kterou jako Filippa Cerchi si získal, zde se skrývaje. Však místo

Paola pichází nesmle sklíený manžel Gianciotto, snaže se choti své

vysloviti, jak ji miluje a jak nevinen jest klamem, jehož oba obtí se

stali. Francesca, odeslavši, služku, jeví mu svou nenávist a když ji

o smíení prosí, odmuje se mu posmchem, který jej k mužné odvete

vzpružuje. Pravit jí pevn, že ona zlé povahy jest, ábel v podob
andlské, že jí opovrhuje a odchází-li klidn anejeví-li jí veškerou hloubku

své nenávisti, aby piítala to lásce.

Jako Franceska s Gianciottem v hnvu se rozešli, vadí se i otcové,

an Malatesta di Rimini tvrdý zpsob, jakým Guido da Polenta s dceí
zachází, neschvaluje, což málem k roztržce vede.

Mezitím co Filippo k pekvapení Francesinu na rozkaz Gianciottv,

veer daný, kvtiny kolem pohovky její rozestavuje a s Beatricí se bav,
praví, že na Rimini nezstane, pevzav službu u pana Cerchiho, jde

Franceska s Paolem, jenž knihu v ruce drží, do zahrady. Zde pedítá
jí Paolo, nikoli o Laucilottu, ale pípadnou smyšlenku zamilovanou, ona

poslouchá. Gianciotto, piveden Cerchim, aby se pesvdil, že bratr jej

podvádí, což viti nechtl, stopuje s napjetím ten výjev, a když milenci

pi tení city své prozradí, au Paolo Francesku k sob pivine a políbí

a tato s toužným výkikem: „Paolo mj!" když k nohám jí klesl, po

nm ruce rozpíná, probodne dýkou bratra a po nm Francesku. Vykonav

tyto dv vraždy sešili. Oba otcové se znovu znesváí a Cerchi, maje

pomáhati zase Quidonu da Polentovi, žádá naped úpis na Rimini.

Jak z osnovy patrno, snažil se Neruda dj tragický pirozen od-
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vodniti ženskou povahou Francesinou, která co rekyn pro lásku k Paolovi

mj'šlénku utkvlou, že Gianciotto jest pvodcem podskoku, vážn vy-

vrácenou, nedá si vymluviti, a manžele urážejíc, s Paolem pak co

milenka žíti si pejíc, spravedliv klesá. Také Paolv skon jest odvodnn,
neb v zápletu klamu jsa osobou hlavní, vdl, že jest mu bratrovi ustoupiti,

což uinil poloviat, z lásky Francesiny se tše na úkor Grianciotta,

tím podvodu na bratru se dopustiv. Zešílení Griauciottovo pipraveno jest

s dostatek vzntlivou, zárove však mkkou povahou jeho, an co uenec,
málo života znalý, piveden do konfliktu neobyejného, zprvu s dojemnou
passivností si vede, podráždn však k inu odhodlanému pikroí, jehož

následek mysl jeho zmate, ježto zde žárlivost koní, nikoli však láska.

V hlavních rysech nelze Nerudové tragoedii vcn nic vážného vy-

týkati. V detailu arci nevysvtleno zstává, pro Grianciotto, nevda
o podskoku, svolil, aby bratr jeho Paolo za nho s Franceskou k oltái

šel, o emž v monologu v prvním jednání se zmiuje, jakož divno jest,

že by se do poclobizny nevsty své zamiloval, jak líeno. Jinou vadu

shledáváme ve IV. výstupu prvního jednání, kde otec Giauciottovi nepravd-
podobn listem, sluhou dodaným, podskok s nevstou a dvody k nmu
odhaluje, což mlo se díti ve scén, jež mohla býti úinlivou, ozaujíc

nkteré stránky tragoedie, jež bez ní temnými zstávají. Též v promn
druhého jednání pi výstupu VI. postrádáme vážn živou scénu mezi

Quidonem da Polentou a Franceskou, jejíž úlomkem tragoedie obdaena,
aua by slabšímu tomuto jednání velmi byla prospla a vinu Francesinu
lépe vysvtlila. Ponkud silnjšímu vnikání veseloherního živlu Filippem

a Beatricí do truchlohry, protože dj osvžuje a s ním souvisí, nedá se

vytknouti ani snad rozšíenost na ujmu scén tragických, kdežto postav
jalov intrikující — ana v dji samém intrika spoívající od ní nikterak

není závislou — fiorentinského mšana Cerchiho scénicky píliš místa

páno, a krom výstupu III, v druhém jednání, kde Paola od odchodu
z Rimini odvracuje a výstupu VII. v tetím jednání, kde Grianciotta do

zahradní sín, v níž Paolo Francesce pedítá, uvede, s djem nesouvisí.

Co zištná, vedlejší osoba, mohl snad Cerchi v truchlohe své místo míti,

nikoli však co hybná, vážná osobnost intrikující, ana pro sebe úkolu

postrádá. Po stránce scénické jsou i promny v prvním a druhém jednání

malému celkem dji nemálo na ujmu.

Vi povahové stránce vykazuje „Fraucesca di Rimini" rozmanitost

a jistotu lícn nevšední, dialog jeví promyšlenost a nehledanost, udržuje

scény v živosti, konen i dikci upíti nelze bohatosti myšlenkové, dílem

i básnického vzletu. Celkem navzdor odporující, vtšinou liché tradici

máme „Francesku di Rimini", zvlášt vzhledem k reální, všeho bombastu

prosté stránce její za dílo dramaticky pozoruhodné, rázem samostatné

a básnicky cenné. Tolik sob asi Neruda i)o písné autokritice také sám
myslil, když svou tragoedii herci Frant. Pokornému, aby v jeho prospch
odpldne v nedli dne 15. ledna r. 18G0 v král. stav. divadle byla

provozována, dal. Patrn so však ped provozováním duly rzné intriky

proti Neádovi, aby úspch kusu byl oslaben, neb jinak nebyl by dobe
vysvtlitelný list Nerudv téhož dne sleno lloliuové psaný, který zní

:
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Milý Annoušku

!

Neví ješt, pjde-li do divadla? Pjde-li, ekl mému poslu, auo,

nepjde-li, ne. Mže-li ale jít, tedy šel. Prosil bych za to, nevím ale,

jak to u Vás stojí, a pjde-li to dnes bez skandál. Alespo nkdo by

mohl od Vás jít, abych našel otevenou a pístupnou loži. Já jsem dnes

zlostí nemocen, dali mn ješt druhý, hloupý titul na rohy, akoliv jsem

jen pod tou výminkou kus dal, že žádného druhého titulu nebude. Je

za tím novým titulem tucet nepátel a jeden hloupý pítel skryt. Do
lože bych pišel na každý zpsob hned z poátku k Vám ; kdybyste však

tam nebyla, pijdu na jisto veer. Nezapírám Vám, že nejsem dnes jist

ped skandálem. Pjdete-li, jdte brzy. j^ Neruda.

Dnes nevíme arci, co se v zákulisí a na jevišti v neprospch tra-

goedie udalo, ale jisto jest, že pedstavení vážn k tomu pisplo, aby

se „Francesca di Rimini" nepotkala s výsledkem, jaký Neruda s jistotou

oekával. Dokladem k tomu jest nám závrek písného jinak posudku

Gust. Pflegra o truchlohe (Obrazy života, 1860, str. 74.—76.), jenž

o provedení dí: „Go se týe pedstavení, tu mlo vru velikou vinu, že

obecenstvo tragoedii Nerudovu tak chladn pijalo. Hra byla mdlá —
nejvíce vynikala svou ta koiina v jednání prvním a pak ta krásná

mosaika všelikterého vyslovování pesladkých jmen vlaských; ani na

Kamatce nemluví se vlaština lip."

Dojem neúspchu, najm vi vítzné intrice, dotekl se Nerudy pe-
bolestu, o emž upomínka sleny Holinové svdí, neb potkav se s ní

druhého dne na nábeží a pedstavení „Francesky di Rimini" zpomínaje,

sotva prý stail slzy, z oí se mu inoucí, šátkem utírati.

(Dokonení ásti I.)

V soumraku boh.
Kronika. Podává Julius Zeyer.

(Pokraováni.)

^yl by to osud mj, strádati až do konce, beze spásy,

beze msty?" tázala se Unna sama sebe ve své komnat a

proklínala slabost svou. Po celou zimu churavla a život

se jí zdál nesnesitelným, íkala si, zeje zajatou, otrokyní

v tom dom, že útk z pod té stechy je jediným vy-

koupením a zaala o tom pemýšleti, jak té kletb

spolužití s Hrutem uniknouti. Umínila si, že pojede

opt s Hrutem na snm, že se sejde tam s Thorstejnem, ale že

tenkráte mlet už nebude a že bude žádat o rozvod. Byla to tedy

pro ni krutá rána, když na jae Hrut jí ohlásil, že tenkráte na snm
nepojede. ekl jí, že umluvil s nkolika soudruhy z nejbližšího sou-
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sedství cestu k vzdálenjšímu fjordu, k ostrovm, kde chtli lovit

ptáky. Unn se ulehilo, bude aspo sama v dom, neuvidí tu smutnou,

lhostejnou, mrazivou jeho tvá. Když odjel Hrut, pivedla náhoda ci osud

starého, cizího muže do domu, cestujícího k fjordm, velmi hovorného,

s nímž se Unna do zábavy pustila, by jí na veer chvíle ušla, když tak

sama, opuštna se svými služebnými dívkami pedla. Vyptávala se ho na

mnohé a vyšlo na jevo, že je neobyejn znalý zákon a zvyk právních

islandských a že ml velké v tch vcech zkušenosti. Volala jej blíže

k místu, kde sedla, odeslala pod rznými záminkami své dívky a když

byla sama s ním, vyptávala se podrobn na zákony o rozvodu ve všech

odstínech. Po té rozmluv byla jako horená. Ulehla. Nespala celou noc,

ráno však jednala dle rad a pokyn toho starce. Povolala nkolik vážných

muž za svdky do domu, vedla je k loži svého manžela a tam prohlá-

sila urit a prost rozvod svj slovy zákonem ustanovenými. Vedla svdky
pak, jak to žádal zvyk právní, ke dveím domu, a tam opakovala ješt

jednou, že zrušuje svazky, vížící ji k Hrutovi. Po té sedla ped tmi
svdky na kon a jela pímo na snm, posud shromáždný. Tam vystoupila

na kopec, kde se soudy odbývaly a pevn, hluným hlasem prohlásila po

tetí rozvod svj, dovolávajíc se zákon a žádajíc potvrzení svého pro-

hlášení. Nastalo reptání, mnozí vrtli hlavou, ozvaly se hlasy káravé a

vzdorující : namítati však hrub nieho se nedalo, dlo se vše dle ustano-

vených zvyk a protivníkm Unniným nezbylo než nechváliti jejího poí-

nání. Bylo jí to lhostejné : dosáhla svého pedsevzetí a klidná a pyšná,

vítzoslavná sedla opt na kon a jela k svému ddovi, Thorstejn byl

velice pekvapen, když ji uvidl, „Sama pijela's?" tázal se jí, „Sama,"

ekla, „a nikdy více se nevrátím pod stechu Krutovu." Vypravovala nyní

vše, Thorstejn byl jako zdrcen. Pemýšlel mlky a ekl posléze : „Dobe
uinila's a vítám t opt dom. Ale kde je tvé vno?" Unna usmála se

povržliv a odpovdla:
„Ten bídný ! Skryl ty poklady tak peliv, že jsem se jich dopátrati

nemohla. Byla bych ráda vzala zpt, co je mé, ale mla jsem pede vším

spch, bych zachránila sebe. Je te na tob, bys mi na píštím snmu
vydobyl, o mé Hrut oloupil. Ponechat mu to vno, bylo by vzdát se

pomsty a nechat jej bez trestu. Ostatn, chceš-li, ho mu to zlato co

výkup mé volnosti."

„Ponechat mu tvé vno!" zvolal staec zuiv, „to bylo by ponechat

mu vítzství ! Není na mém žalu dost a tvém, bylo by nám ješt posmchu
jeho teba?"

A tahal starou, zrezavlou zbra svou se sloupu, kde v prosted sín
visela. —

Hrut byl se zatím dom vrátil a byl ohromen, když Uunu pod svou

stechou nenalezl a svdci její mu povdli, co se bylo udalo. Spchal
k svému bratru Hiiskuldovi, ale ten ml už zprávu o jednáni snmu

:

rozvod byl scliválen a i)otvrzeu ! Nedalo se nieho mniti, nieho namítati

!

Hrut skryl so uyuí ve svém dom, byl zahanben, pelstu. Zmocnila

se ho jakási ochablost. Neml odvahu ani vpravit se do okolností, ani proti

nim se vzrušiti k njakému kroku, jenž by odinil, co se bylo stalo.

Jako chorý chodil celou zimu po dom, bez myšlenky hledl tup do

34*
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oliue a všechua jeho mužná síla zdála se prchati z vysoké jeho postavy,

která se poínala klonit po staeku ku pedu. Pohled na nj byl trapný,

obzvlášt Hoskuldovi.

„Ženy byly mi osudné," ekl mu slab a chab jednou Hrut. HOskuld

se rozzlobil.

„Jsi ješt mužem?" zvolal, „nuž, dokaž to! Setes tu pedasnou
starobu se sebe ! Jaro se vrací, nech se síla tvoje vrátí s ním. Je se

mnou na snm. Lidé se ti posmívají. Ukaž se veejn, v plném shromá-

ždní muž, ale tak, že posmch jejich jim na tváích zhasne, pi tvém

pohledu. Nemáš-li k tomu síly, zhyn a zemi ! Radj té chci oplakávat,

než za tebe se stydt! Slyšíš, synu matky mé, ekl jsem stydti!"

A zatásl Hrutem mocn a plameny mu šlehaly z oí, z nichž však

také dv slzy nevole a nhy vytryskly. Hrut jej obejmul.

„Mj Hoskulde," pravil, „v pravd vracíš mi život! Zardívám se sám

nad sebou a nebudeš se tedy už ty nade mnou více zardívat. Pojedem

spolu na snm."
A jeli a pátelé a druzi jejich s nimi a všichni, jimž veleli na statcích

svých a byla to družina tak etná, skvlá a statená a Hrut ml tak

bohatýrské zase vzezení a tolik ohn ve smlých oích svých, že vru
nebylo stopy posmchu na tvái nikoho, kdo jej a druhy jeho potkal.

Thorstejn však dostavil se též, ozbrojen, statený a shrbený stáím a

v plném shromáždní povstal smle a zvolal plnou silou kmetského svého

hlasu: „Hrute, vrátil jsi mi mou vnuku, nkdy ženu svou, ale zapomnls

vrátit mi též vno její, znaný ten poklad zlata a perel, jehož dobyly nkdy
ruce hrdinštjší, než jsou tvé ! Ped tváí tolikerých muž spravedlivých

a moudrých, kárám jednání tvé, ped tváí tolikerých muž chrabrých

vyzývám t, bys uinil, co's posud zanedbal!"

Hrut vztýil se vysoko, zbledl hnvem, opel se o svou blýskající

se sekyru a zvolal hmícím hlasem:

„Mýlíš se! Nevrátil jsem ti vnuku tvou, opustila m zrádn a kul

jsi zajisté ty pikle ošemetné s ní! Nevrátil jsem ti Unnu a nejsem tedy

povinen vrátit ti, co je nyní mé, eho se sama odekla, vykrádajíc se

z mého domu. Avšak chrabrý starce, máš-li tolik odvahy, jak na obdiv

stavíš, nuž dokaž nám to a pus se se mnou do souboje na život a na

smrt ! Vno tvé vnuky bu vkladem krvavé té hry. Padnu-li, vezmeš vno,

zstane však mým, skolím-li t, jak toho zasluhuješ, nebo zajisté jen

tvými nástrahami potupila m vnuka tvá!"

„Lakotný lhái !" vzkikl staec, „neznáš studu, vyzývaje mne, vetchého

kmeta, na souboj ! Smrt moje byla by ti snadným vítzstvím. Zamítám boj

s tebou. Ponech si ten poklad, ale vezmi prokletí moje co pídavek!

Byl jsem rekem silným, chrabrým, tak chrabrým, jak ty jsi nikdy nebyl,

ty otroku královny Grunhildy, ty nemužný milce, placený ženou zhýralou,

a pouze slabost prst mých t chrání, bych t nezardousil jako psa!

Bda, že lovk koní jako zaal, dtstvím bezmocným! Jsem ttinou,

ttinou !

"

A propukl v plá. Nastal ohromný hluk, tvoily se strany, bylo by

už k sei snad došlo, ale muži rozvážnjší zmocnili se pevahy, pozne-

náhla vracel se klid do shromáždní a mezi tím co chvjícího se starce
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odvádli v jeho staa pod kopcem, opustili Hrut a jeho pátelé snm,
sedali na kon a jeli dom. —

Thorsteju odložil zbra, odpoinul a sedl též na kon, jel pomalu

na svj dvorec, s hlavou sklonnou, doma padl na lžko a ochuravl.

Za nkolik dn zemel, nemoha se utišiti, a nemoha snášeti té jediné

porážky, utržené tak neodiniteln po prvé za celý dlouhý svj život. —

IV.

Hrut nejel pímo dom, zstal u svého bratra Hoskulda. Ten byl

nyní velice veselý a Hrut, a mu pravá veselost a spokojenost scházela,

nutil se, by ji násiln na jevo dával a nenamítal nieho proti hluným
a astým hodm, jež Hoskuld v dom svém na poctu bratra a jeho

vítzství, v té pi o vno, uspoádal. Jednoho veera bylo na Hoskuld-

stad obzvlášt hmotn, pilo a zpívalo se mnoho, i ženštiny zúastnily

se toho veselí a pustili se hosté i domácí do tance. Hoskuld ml nedo-

rostlou ješt dceru, nadmíru krásnou, jménem Halgjerda. A posud ješt

díttem, byla pece už vysoká a vlasy její plavé jako msíc, mkké jako

hedbáv a padající jí až po pás v bohatých, hustých kšticích, budily vše-

obecný obdiv. Hrála si tenkráte se svými družkami na nevstu a vnena
luním kvítím, byla zjevem tak spanilým, že celá sí s patrnou radostí

se pozorn k ní obracela. H5skuld, vždy tak drsný a málomluvný s tím

dckem, vzplanul otcovskou pýchou, zavolal ji k sob, políbil ji spšn
a pravil Hrutovi: „Rci, vidls kdy ve svém život krásnjšího dítte?"

Hrut, jenž znaven líenou veselostí, v okamžiku tom v tžké dumé
byl, hledl dlouho na Halgjerdu a pak odpovdl : „Hóskulde, je krásná,

ale krása je ímsi osudným ! Mnohý muž, zdá se mi, zaplatí zajisté

krásu její krví svou. Halgjerdo, jdi! Spanilost tvoje, tuším to, je otravné,

zlé bejlí!" A odstril ji od sebe. Hoskuld vyskoil jako dýkou dotknut,

bled pozvedl ruku, jako by bratra udeiti chtl, celá sí vzkikla jako

jediným výkikem a pak bylo mrtvé ticho. Na tváích všech bylo velké

rozilení neb leknutí, jen Halgjerda zstala klidná, hledla na Hruta

upen, zraky tak nedtskými, záhadnými, že se jevilo nco píšerného

v nich. Hrut nevdl jak a pro, ale ty oi pipomínaly mu Gunhildu

a její áry a její prokletí. Hoskuld byl se zpamatoval a ekl tiše: „Pro
zvstuješ zlo mému dítti, ty, jenž jsi býval vždy jak synem mým?"

„Brate mj," odvtil Hrut, „nesmyslná pronesl jsem slova, o nichž

srdce moje nevdlo. Jako vítr povstala a jako vítr zalehnou bez nej-

menšího úinku. Pošetile mluvil jsem, sám nevím jak! Chtl jsem té

snad nepodaeným žertem podráždit a ranil jsem t proti nlli své. Na-
pravím chybu svou. Slyš, co ti slibuji zde ped tak etnými svdky 1

Halgjerdo, až dorosteš a za rauž pjdeš, dám ti celé vno Uunino.

Slyšíš? Onen poklad je tvj od tohoto okamžiku a ten, jenž by ti ho

odepíti chtl, at je to kdokoli, je lupiem tvých práv a nárok, byt

bych to byl teba já sám." Halgjerda, vážná nad svj vk, vzala jej za

ruku a pravila: „Slyšela jsem a zapamatuji si vše cos' mi pravil, toho

bu jist!"

Pak se odvrátila, úsmv byl zase na její tvái a zapoala s druž-
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kami svými perušenou tak divn hru. Hrut tázal se bratra: „Jsi smíen
a spokojen?" „Jsem," odvtil Hoskuld a veselost se vrátila zase všem

a jako dti hru, zapoali muži opt pitku a ženy zpvy své.

V ten samý den, co Hrut vno její Halgjerd sliboval, sedla Unna,

odna v smutení háv, na kon a vyjela z dvorce nebožtíka svého dda.
V hoi svém a v opuštnosti úplné, vzpomnla si na Grunara, vzdáleného

píbuzného nebožky své matky, jehož nebyla nikdy mnoho znala, jejž

nebyla od dtství svého vidla, ale jehož jméno zapomenouti nebylo

snadné, nebo chvála jeho, co neobyejného reka a dokonalého muže,

slula po celém Islande. Nelhala jeho povst. Duše jeho byla vzletná,

ml dar zpvu, mrav jeho byl ušlechtilý, mysl spravedlivá, byl písný

a chrabrý a tlo jeho bylo krásné jako jeho duše. Byl ztepilý, vysoký,

silný, soumr jeho úd byl podivuhodný, pohyb jeho volný, chze lehká

a pevná. Nikdo nevládl tak kopím a meem jako Gunar, ale pedevším

neml soka v umní zacházeti lukem.

Grunar žil na svém dvorci Hlidarenda bez starosti a vážen a milován.

Byl bohat a štdrý a vren v pátelství. K nmu tedy ubírala se v sirob

své Unna. Stál ped domem, když pijíždla, a pohled na nho ji konejšil.

Byl tak sileu a krásný ! Oi jeho byly jako nebe a upímnost hledla

z nich, plavé jeho vlasy, padající mu na ramena, zdály se jako slunení

svit a soulad jeho tla psobil jako hudba. Gunar poznal Unnu hned,

jakmile se piblížila.

„Bu mi vítána," zvolal, „slyšel jsem o tvém neštstí v manželství

a smrt tvého dda, o níž mne dnes též zpráva došla, zarmucuje m."
„Slyšel jsi též, že jsem oloupena o své ddictví?" tázala se Unna.

„Neslyšel," odvtil, „jsem však bohat a pišla-li jsi dovolávat se

mé pomoci, nevážila jsi cestu marn."

„Pišla jsem dovolávat se tvé pomoci, skuten," odpovdla Unna,

„ale jinak než míníš. Zddila jsem statek a stáda po svém ddu a jsem

tedy více než zámožná. Práv svých ale síci se nechci, a proto žádám

vno své na Hrutu zpt. Nelauím po tom zlat, ale laním po tom, by

se dle práva jednalo a laním po pomst za svého dda, jenž padl obtí

v té pi. Hrut je lakomý a jediný trest, jejž krut ucítí, jest pinutím-li

jej, aby mi vydal vno moje."

Gunar mlel chvíli v myšlénkách a pravil pak : „Neznám dosti do

podrobná zákony a nevím tedy jasn, na které stran právo je. Neznám

Hruta ani Hoskulda a nevím tedy, z jakých pohnutek jednali."

„Mluvíš o právu?" vzkikla Unna, „a zárove pronášíš jméno

Hrutovo? Násilím a vzdorem trhl Hrut mé vno na sebe, lupi mého

zlata a mé cti a vrah mého štstí ! Guuare, hle na m ! Jsem opuštna

celým svtem, jsem žena slabá, kivdu trpící, zniená ! Nemám na šíré

zemi nikoho než tebe, jehož bych se dovolati smla, ty's celé píbu-

zenstvo moje, a uemáš-li ty, Gunare, odvahy ujmouti se mne v mé pi
— pak v pravd jsem bez práva a zhola ztracena!"

Zastela si pláštm tvá a Gunar se zardl do temna.

„Mám-li odvahy!" zvolal, „o tom, tuším nepochybuješ? Ale nerad

bych se ujal vci, jež nemá snad zákon na své stran, nerad bych se
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octnul v odporu s právem uznaným, s dávnými zvyky a ustanoveními.

Kdybych jasn vidl v té rozepi —

"

„Chválím tvoji svdomitost," odvtila Unna, nedávajíc mu domluvit,

„a chválím tvou lásku k spravedlnosti, vždy je to pro m slibné, že

chceš se zastat práva nestrann. Je na mé stran, uvidíš, až ti vše jasné

bude. O to se tedy jedná, abys slep se nikam nepouštl, flíká se, že

ty's nejlepším mužem, nejchrabejším po celém ostrov, mužem pevným,

celým jako nikdo, že však Njal z Bergthorshoolu je mužem nejmoudejším,

nejsoudnjším v zemi a on je tvým pítelem! Nuže, slib mi tedy, že

k nmu pjdeš, že s ním se poradíš a pak že dle nabytého svtla jednat

budeš. Njal byl na snmu, kde mj rozvod potvrzen. Zná pi moji tedy

dobe."

„V tom milerád ti vyhovím," ekl Grunar a podali si s Unnou ruce.

—

Hned den po rozmluv s Unnou, vydal se Gunar komo k Njalovi.

To byl muž zvláštní, proslulý pro mírnost svou, pro tichou dstojnost,

pro znalost zákon a pro nejušlechtilejší mrav. Rád poskytoval rady

a moudrostí svou vyrovnal smírn mnohou vc, jež by jinak byla krve-

prolitím konila a snad nekonenou mstu vyvolala a nepátelstvím až teba
i v pozdjší pokolení hrozila. Kolem osoby jeho byla zá, plnící lidi

úžasem a úctou : Njal ml dvojí vid, totiž mimo zrak vnjší okem i vnitní

duchem. Njal nevidl pouze zraky tlesnými pedmty, jež každý vidti

mohl, ale hlubá jeho duše cítila mnohdy van ze svta neviditelného lo-
vku, zachvacoval ji asto proud tajepluý, unášel ji v nevyzpytatelnou

oblast vidin a Njal prorokoval pak vci budoucí, které se mu zejm
zjevovaly, sám nevdl jak. Gunar byl šasten, že muže takového pítelem

nazvati sml.

Njal zstával na svém dvorci Bergthorshvolu, vystavném na ostrov

utvoeném moem a ústící tam ekou Markar, byl zámožný a ml etnou
rodinu.

Když se blížil Gunar domu, stála tam Njalova cho Bergthora, žena

dstojná 'a vzorná v mnohém ohledu, ale drsná v síle své. Vítala Gunara
a vedla jej do domu. Potkali v chodb Skarphedyna, nejstaršího syna

Njalova, muže rekovného, pvce váženého. Byl vysoký a ztepilý jako

Gunar, oi jeho byly záivé, ale vždy záduraivé, vlasy jeho byly temné

a tím nápadnjší byla jeho stálá, podivná bledost. Ústa jeho s trpkým
tahem byla škaredá, ale byla to celkem tvá, kterou nebylo lze snadn
zapomenout a nad níž se každý, kdo myslil, zadumal mimodk. Budila

jakýsi silný zájem, nco neveselého se ozvalo v srdci pi pohledu na

ni, ale nezbouzela žádný odpor. Skurphedyu vítal Gunara, hlas jeho

krásný, zvuný a hluboký, šel pímo k srdci. Vedl Gunara k otci. Njal

ml radost, vida Gunara, vlídná jeho tvá jevila srdenost. Zvláštností

té tváe bylo, že nemla nejmenší stopy vousu — a to bylo jediné co

kdo Njalovi vytýkati mohl, chtl-li nepízniv o nm souditi. Nemíti

vous, platilo v oné dob na Island tém za hanbu.

„Picházím dnes o dobrou radu," ekl Gunar, když se byli vítali

a zdravili.

„Poskytnu ji rád, bude-li to v mé moci," odvtil Njal. Usedli

a když byli sami v komnat, vypravoval Gunar, o se jednalo. Jasná
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posud tvá Njalova se náhle zasmušila. Mlel chvilku a pak ekl: „Zdá

se mi, že nám obma cos zlého z toho pojde. Je mi, jako by temný

mrak plný blesk se nad tím domem vznášel."

„Jsi píliš starostlivý," odvtil Gunar, „co mohlo by mne a co

zvlášt tob z toho zlého plynout?"

Njal mávl rukou a tázal se pak : „Leží ti na srdci dopomoci Uun
k právu?"

„eks dopomoci jí k právu," zvolal Gunar, „tedy je v právu

i dle tvého náhledu? Pak ale ovšem je to povinností mou jí pomoci

a leží mi to tedy na srdci, jak pravis."

„Je to pravé bludišt osudných událostí," ekl po krátkém rozjí-

mání Njal. „Koen všeho zla je ta vrolomuost Hrutova a po ní ten

nešastn uzavený satek. Je pravda, že podlehl Hrut zlému aru,

mocnému zaklínání královny Grunhildy, ale dal se sám do moci její

a to ne pouze bouí smysl hnán, ale puzen lakotou ! Trpí za svj hích.

Rozvod pak byl sice zákonn proveden, ale stalo se to spsobem Istným.

Thorstejn schvaloval les a padl jí obtí. Jednání Hrutovo, jenž zadržuje

vno, není docela inem estným, a zákon neb neuritost jeho v tom
píbhu mu slouží jaksi štítem, a velké vidím zlo zase v tom, že ty,

Gunare, ve vci té též zase k stejné zbrani bys sáhnouti musil, totiž

ke lsti, kdybys Hruta ped shromáždní snmovní popohnati chtl, kde

by pak nadje byla Unu dopomoci k propadlému vnu. Zlo pro sebe

zase vidím v tom, že ku Isii bych ti raditi musil sám. Ped zákonem

veejným bych také sice správn jednal, ale zákon vnitní, jejž uznávám

za vyšší, to neschvaluje." (Pokraování.)
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(Pokraování.)

rátce po slunce západu prosteno v nejvtší komnat
prvního patra — mohlo by se íci „v salón" — k ve-

ei pro pruské dstojníky a rodinu. Od jídelny v pí-
zemí upuštno proto, že píliš prost zaízena byla a

pan Hímaly svj'm nezvaným hostm ukázati chtl, že

nade všechen pedsudek povznesen jest a také nepíteli,

když pod jeho stechu se uchýlil, plného eského po-

hostinství dopáti za svoji povinnost považuje. Krom toho chtl pan

Hímaly pruské dstojníky trochu oslnit, „aby nabyli o eském sedláku

lepšího mínní, než snad dosud mli", a — na se s vcí tajit! —
pochlubit se chtl pánm také, že umí žít a užívat! A ješt jeden dvod
byl proto, aby se veee podala v salón : paní Ludmila dala v jídeln

prostíti pro vojenské sluhy pán dstojník nechtíc, aby s domácí eledí

spolen ke stolu zasedli. To nebylo ostatn ani možná, ježto se jim dle

jejich vkusu zvláš uvailo.

Paní Hímala vykonavši své dílo v kuchyni odebrala se do svého

pokoje, pevlekla se do salonního úboru a poruila, aby se podávalo.

V jídeln spuštny rychle záclony a rozžaty lampy, pruským dstojníkm
pak oznámil pan Hímaly, že hospodyn prosí, aby se pánové odebrali

ke stolu.

Všichni dstojníci pišli po úmluv v plné parád. Byli postehli,

že se jim po odmen zdvoilém uvítání dostane skvlého uhoštní a

uznali vzhledem k tomu a zejména vzhledem k oekávané pítomnosti

dam za svoji povinnost, dostaviti se do shromáždné rodiny v lesku. Ze

také mladé dámy ve spoleenském úboru se objevily, rozumí se samo

sebou. Nezbytné pedstavení se odbylo co nejkrateji a ihned rozproudil

se ilý hovor, ježto dstojníci v odmnu za vlídné uvítání statkáov
rodin nejvtší dvornost a sdílnost osvdovali.

Po nkolikaminutovém hovoru v chumái zasedli všichni ke stolu

a zaalo podávání krmí. Podlouhlý tverhranný stl byl postaven napí
komnaty, tak že nebylo žádného prvního a žádného posledního místa.

Do jednoho prelí posazen major Horst z Adlerfeldu a druhé prelí,

na protjším konci stolu, zaujala paní Hímala. Majorovi po pravé stran

zasedli setník Sonnenberg a poruici Rosecké a Rickert, po levé pak

premierlieutenaut Harburg a setník Nordmann ;
paní Hímalé po pravici

zasedli pan Hímaly a slena Tereza, po levici pak sestra Hímalého,

vdova paní Petrašová a slena Anna. Polovice stolu zaiyata tedy pruskými

dstojníky a polovice rodinou.

Po veei, kteráž byla hojná a v každém ohledu výborná, nastala
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volná rozmluva. Major Horst uziiav za slušné vzdáti uznání kuchyni a

jejím výrobkm obrátil se na pana Hímalého a pravil:

„Dovolte, pane hostiteli, abych vám projevil, že jsme všichni opravdu
pekvapeni taktuplným uvítáním a skvlým pohoštním, jehož se nám tu

dostalo. Jakožto bojovníci nepátelské armády nemohli jsme se neho
podobného nadíti."

Hímaly odpovdl

:

„Lhal bych, kdybych ekl, že jsme vás, pánové, rádi vidli pi-
cházet; my byli bychom se naopak radovali zpráv, že naše vojsko
vítzn postupuje na Berlín. Ale když úspch zbraní jinak rozhodl, ko-
náme jenom, co slušným a rozumným lidem se sluší. Vy jste pišli klidn,
slušn, zdvoile a nám nezbylo tedy, než týmž zpsobem vás uvítat."

„Doufám, že vás naše chování nepekvapilo, vždy etli jste provolání

našich velitel, ve kterých se slavn prohlašuje, že nevedeme válku proti

obyvatelm této zem, nýbrž že bojujeme jenom s rakouskou armádou."
„Nu ano," pisvdil Hímaly, „ale to íká se vždycky a pece páchají

nepátelská vojska na bezbranném lidu druhdy nejsurovjší sveeposti."

„Ty doby již minuly, aspo pro vojska civilisovaných stát evrop-

ských," namítal major. „Dnes naizuje se písn všemu vojsku, aby se

chovalo co nejslušnji ke všemu obyvatelstvu, všude a zejména tam, kde
se dlati chtjí mravní výboje."

„Vy pomýšlíte tedy na mravní výboje v této zemi?" podivil se

Hímaly. „To slyšíme novinku! Však o tom pozdji. Prozatím dovolím

si jenom pipomenouti, že podle toho, co jsme práv v novinách tli, vaše

vojsko namnoze ani netušilo, že by zde mlo dlat mravní výboje ..."

„Do novin zasílají se zpravidla zprávy pepjaté a pehnané," namítal

zase major. „Ostatn nezapírám, že naše vojsko tu a tam násilností se

dopustilo ; my to víme a vydali jsme v té píin nové písné rozkazy.

V plném proudu války, ped rozhodnutím, bývá nesmírn tžko udržeti

všechen branný lid na uzd. Jest naprosto nemožnou vcí, aby ve velké

armád nebylo trochu lidu nevázaného, násilnického a sprostého. Slyšeli

jsme také leccos o násilnostech naším lidem spáchaných a jsme s to vás

ujistit, že byly tyto nevázanosti písn potrestány — ovšem jenom potud,

pokud je svou vyzývavostí nebo svým nepátelským chováním nezavinilo

samo obyvatelstvo."

„Slyším zvs, ale nedostává se mi víry," odpovdl Hímaly známým
okídleným slovem nmeckým.

„Divím se, pane hostiteli, vaší neve," pokraoval major, „vc není

pece nikterak pravd nepodobna. Snad nemyslíte, že si velitelov naší

armády i našich armád pejou, aby lid náš si vedl nevázan, aby na

vlastní pst provádl skutky násilné ? Jednou z hlavních sil pruské armády
je železná káze a káze nedopouští žádného svévoH. My zavádíme zcela

nový zpsob válení a podstatnou ástí této reformy jest také slušné,

humánní chování se k obyvatelstvu nepátelské zem. Že se pi takových

spoustách branného lidu všelikým výtržnostem ubrániti lze není, rozumí se

samo sebou. Ostatn, jak jsem již naznail, jest páním našeho krále,

abychom zde v Cechách udlali mravní výboje, a trpní násilných skutk
bylo by k tomu prostedkem po ertech špatným."
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„Jaké pak mže dlat do zem vtrhnuvší nepátelské vojsko mravní

výboje?" otázal se namítav Hímaly. „Tu a tam u jednotlivc, sym-

pathickým zjevem a chováním, ale u celku?"

„Nezapomínejte, milý pane, že nepicházíme, my vojáci, samotni,

nýbrž že pišel s námi náš král a jeho ídící ministr; ti pak promluví

co nejdíve, jestli se už tak nestalo, k eskému národu vbec. Z tohoto

oslovení pak seznáte, že chce Prusko vbec zde uiniti mravní výboje

a proto musí jeho vojsko chovati se po celou dobu okupace co možná
zdrželiv a vlídn."

„Vy mluvíte, pane majore, o mravních výbojích ve smyslu politickém,

což pak už považujete válku za rozhodnutu? Vždy jste sotva teprv do

zem vtrhli!"

„Upímn eeno," pravil sebevdom major, „myslím, že už je

rozhodnuto. Válka trvá sice teprv nkolik dní, ale celá vaše — i pardon

:

rakouská — armáda byla už ve všech tém ástech i jako celek po-

ražena a prchá, rozbita, zdemoralisována a s rozpoutanými taktickými

svazky, jako boje neschopná pomíchaná massa k Olomouci. Rakousko má
sice ješt dosti vojska, ale toto vojsko dovede ho sotva zachrániti

už jen ped nejhorším. Ostatn mlo naše vrchní velitelství celý osud

rakouské armády ve svých rukou : jenom chtt, a dnes nebylo by mlo
Rakousko žádné armády vbec."

„Jak to, smím-li prosit?" otázal se Hímaly.
„Zcela prost," odpovdl major. „Rakouské vojsko opustilo králové-

hradecké bojišt v nejvtším rozkladu. Presenní stav mnohých pluk
obnáší sotva tvrtou ás normální síly. Tisíce a tisíce voják se rozutíkaly

anebo bloudí, byvše rozmetány, bez cíle a vlády kolem. Rakouské vojsko

bylo tlesn vysíleno a na duchu docela pokleslé — dkazem této po-

kleslosti a zoufalosti jsou spousty zbraní, jež na útku, jako zbytená

už pítž, byly zaházeny. Benedek nepoužil, jak jsme vdli, žádných

prostedk, jež válené umní odporuuje, aby zmírnny byly úinky
ztracené bitvy, ba on pehledl i velkolepou výhodu, že mezi ním a ví-

tzným nepítelem široká eka se vinula a spchal se vším lidem kvapem

k Morav. Naše vrchní velitelství pak dopustilo se osudné chyby, že

nenaídilo energické stíhání rozbitého a —- jak vidno bylo — odporu

ueschoi)ného nepítele. Uznávám, že dne 3. veer vydatné stíhání nemožné

bylo, avšak že se z následujícího dne udlal den klidu, považujeme už

nyní za velikou chybu. Nemyslím, že naízen dne 4. ervence klid ze

šetrnosti nebo z milosrdenství k prchajícímu nepíteli — to by bylo po-

šetilé — ale ovšem že uinno tak ze šetrnosti a z vdnosti k vlastnímu

unavenému vojsku. Však ani to chybu neomlouvá. V tak mimoádných
okolnostech musí se také vojsku uložiti vc nadobyejná. Psychologicky

lze si velmi dobe vysvtliti, že vojevdce s mnohem lehím srdcem

v plápolající bitv tisíce a tisíce lidu vede ku slavné smrti, než aby

vojsku, jež bylo v horkém boji divy statenosti vykonalo, po vyhrané

bitv radostný požitek docíleného vítzství urval a je znovu vyhnal do

psoty uaniáhavél)o stíiiání. Avšak za nkolik set liilských život, jež pi
usilovném stihání jiorubají hlad, žíze a úuava, lze docíliti výsledk, jež

nejsou v žádném pomru ku pineseným obtím. Tak výtené armád,
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jako je pruská, mohlo se již uložiti nco, co by jinému vojsku uložiti

se nemohlo. Kdyby se byla poražená rakouská armáda hned po bitv
a druhého dne energicky stíhala, byla by se mohla naprosto zniit a

rozprášit, tak že bychom nyní zcela bez odporu mohli postoupiti na

Víde . . . Jak jsem už ekl : válku považuju za rozhodnutu, avšak po-

nvadž jsme již rozbité rakouské armád dopáli asu, aby se valn od

nás vzdálila a potom kdesi jakž takž do houf srazila, nebude se moci
íci, že je Rakousko odzbrojeno a to nás mže státi polovinu úspchu."

„Vy máte, pane majore, o rakouské armád po ertech špatné mí-

nní," prohodil nedviv Hímaly. „Já doufám, že se Benedekova armáda
opt sebée a že budete mít ješt nkolik parných bitev, než k Vídni

dorazíte."

„Vy musíte tak doufat," odpovdl major, „ale my, kteí jsme tu

armádu vidli bojovat a utíkat, žádného strachu z ní už nemáme. Nemjte
mi za zlé, rozmilý hostiteli náš, nechci urážeti váš vlastenecký cit, avšak

nemohu si pomoci: armáda, kterouž jsme u Králové Hradce rozbili, byla

špatná a špatn vedená. O lidovém materiálu nemluvím, ten bude snad

dobrý, namnoze velmi dobrý, ale vše ostatní nestojí za nic. Zejména vedení.

Beuedek ml dosti asu, aby horské prsmyky obsadil a je jakož

i jizerskou áru opevnil. Nebylo k tomu potebí nic jiného, než oby-

ejných polních násp. Ani na krkonošské ani na kladské stran nebyly

prsmyky nikterak opevnny. Také dležitá ára jizerská nebyla žádnými

fortifikaními pracemi sesílena. Býti njakých opevnní u Turnova, Podolí,

Mnichova Hradišt, boje svedené od 26. do 30. ervna byly by asi

docela jinak dopadly. Benedekova armáda nebyla by nucena bývala, dáti

se na ústup ke Králové Hradci. Totéž lze íci o hoejším toku Labe.

Když už se vdlo, že naše kolonny Krkonošemi do zem vniknou, mlo
si vrchní velitelství rakouské armády pro pípad, že by jizerskou linii

ztratilo, vyhledati a upraviti bojišt, na kterémž by nepítele bezpen
mohlo vykati. K tomu pak. nebylo vhodnjšího místa, než záhyb Labe
u Pardubic. Tam bylo by se dokonce odporuilo i zízení opevnného
tábora, do nhož by se armáda v pípad neštstí mohla uchýliti pímo
a také pes mosty u Králové Hradce. Terrén je na pravém behu Labe

u Pardubic takový, že by se byl tábor v nejkratší dob dal opevnit.

Pirozenou elní hradbou jeho byly by bývaly rybníky u Bohdane. Linie

násp mohla se u Chlumce ku pedu posunouti, levým kídlem k Labi

u Týnice, pravým na téže ece u Králové Hradce.

Jak zcela jinak byla by asi bitva ze dne 3. ervence dopadla, kdyby

se byla všechna tato snadná opevnní provedla, a ona se mohla bez velké

námahy a rychle provésti! Válku z roku 1859 ztratilo Rakousko, protože

mlo píliš mnoho opevnní a píliš málo voják, nynjší pak pohromy
vašeho vojska spsobeny tím, že vrchní velitelství branné síly sice stra-

tegicky soustedilo, ale takticky roztíštilo a že nemlo vbec žádných

násp. Ve válce musí býti nalezena ve všem pravá míra — to je vc
vdcovského talentu."

„My zde soudíme," namítl jaksi ostýchav Hímaly, „že zavinily

porážky rakouského vojska ješt jiné okolnosti."

„O ano, ovšem!" pisvdil major. „Celá ada nedostatk, chyb a
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opomenutí spsobila ty pohromy, ale to, co jsem uvedl, považuju za

chybu hlavní. Ostatní vady nebyly by nikterak spsobily tak naprostou,

zhola zdrcující porážku."

„My zde vtíme zradu — bez zrady nebyli byste tak snadno

a úpln zvítzili," vyrazil ze sebe s patrnou nevolí Hímaly.

„Nesmysl!" odpovdl vesele major a hlasit se zasmál. „Žádná

zrada — neschopnost, irá neschopnost ! Ani v žádnou nedbalost nevím.
S úžasem etli jsme vera, že byli generálové Hennigsteiu, Krismani

a Glam Gallas sesazeni a ped vojenský soud povoláni. Pro jenom oni?

Bu všichni anebo žádný. Uvidíte, že se jim žádná vina nedokáže. Ti

ti mužové válku neprohráli, tu prohrál celý vojenský systém rakouský,

jeho duch a tradice . . . Pro pak si nezvolil Benedek lepšího náelníka

generálního štábu, jeho námstka a lepší sborové velitele, vždy ml prý

pece úplnou volnost?"

„Ano, ml prý ji," odpovdl s povzdechem Hímaly, „tak teme
aspo v úaduích novinách. Ale té vojenské volnosti u nás mnoho ne-

víme. Ml-li Benedek skuten úplnou volnost ve volb podízených

sob velitel, pak netroufal si této volnosti použiti, aby neuvalil na se

hnv mocných kruh, a takovouto volnost nepovažujeme tu prost za

žádnou volnost."

Major pokril rameny a pokraoval, jakoby k hostitelov námitce

neml co pipomenouti

:

„Benedek znal pece jakost svého vojska. Soudil-h, že je toto

vojsko dosti etné a udatné, aby nás porazilo, ml se postarati o lepší

jeho zásobování. K nám pebhly celé houfy rakouských voják a lidé

ti ujišovali nás, že utekli z hladu . . . Vrtíte hlavou? Nevíte? ... Já

však vidl jsem vlastníma oima, že se ti lidé jako laní vlci dychtiv

vrhli na zbytky od obda našeho mužstva. Také bylo vojsko rakouské

špatn vyzbrojeno. Prostý muž byl vždy ješt pes píliš obtížen. To
káralo se zle již ve válce italské ; správa rakouské armády chtla to

napravit, ale klesla nazpt do starého zloádu."

„Jak to?" otázal se Hímaly a major odpovdl:
„Roku 1H59 dosplo vrchní velení k pesvdení, že je prostý voják

píliš petížen; odebralo tedy celé armád lžké soukenné kabáty a poslalo

je do Lublan. Nyní pak mli vaši vojáci na tle proslulý už lajblík,

pes ten pláš, dále tornistr, do nhož složeny kabát, druhý pár stevíc,

zpravidla druhé kalhoty, soukenná epice, prádlo a reservní patrony;

víko tornistru je malebn ozdobeno peklopenou plechovou miskou, na

hlav sedí tžká áka nebo o málo lehí klobouk, na bajonetu houpá se

extra-epice, pes ramena visí plátný pytel s chlebem a jinými poteb-

nostmi, na emenu nebo na provázku polní baka a kdož ví co ješt.

K tomu pišlo za jistých okolností náadí náspové : pila, kopá a lopata.

"V této úžasné výzbroji vypadá váš voják jako vztyená želva obrovská . . .

Na bojištích, jež jsme opanovali, zstaly tornistry i s kabáty, botami

a prádlem, zstaly také plechové mísy, lopaty a kopáe . . . všechno

prostíleuo a zkaženo. Lid zbavoval se toho nákladu, jak jen dozor po-

minul, jako nejprotivnjší obtíže."
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Hímaly, jemuž se kritický výklad pruského majora nezdál ve všem
pravdpodobným, namítl vážn:

„Divím se, pane majore, že nevzdáváte plnou chválu ani lidovému
materiálu rakouského vojska. Ten je po mém soudu v každém ohledu

znamenitý!"

„Hm — lidový materiál!" prohodil kriticky major. „Materiál — nu
ano: lid je pkný, zdravý, otužilý — ale duch toho materiálu nestojí

za mnoho ! Považte si : na padesát tisíc máme už zajatc a z tch je

sotva tetina ranných. Hlavní massa zdravých zajatc našich sestává

z Maar; slyším, že je všech zajatých Maar asi tyicet tisíc a z nich

jenom nkolik tisíc ranných ! Taková cifra vybízí k pemýšlení a opravuje
nás k výroku, že armáda, kterou jsme porazili, nebyla valná."

„Co nám tuto pravíte, pane majore, nad míru mne pekvapuje," pravil

Hímaly; „nemli jsme ani tušení, že by už tolik našeho vojska bylo

v zajetí. Ale vc vysvtluje se ponkud okolností, že jsou to ponejvíce

Maai. Maarský národ je s Rakouskem v tuhém sporu o uznání uher-

ského státního práva a tudíž v nejtužší opposici ..."

„Ano, ano, víme!" vpadl mu do ei major. „Chceme té okolnosti

také využiti. Zajatým maarským vojákm nabídne se svoboda, ale s pod-

mínkou, aby zahájili postranní boj proti Rakousku. Známý maarský
revoluní generál Klapka utvoí z nich ve Slezsku legii a vtrhne s ní

jako nepítel do Rakouska."

„Ta vám po ertech málo pomže!" zvolal pohrdliv Hímaly.
„Nejde o žádnou pomoc," odvtil s úsmvem major, „nýbrž jenom

o skandál. To bude pece podívaná pro bohy, až zpronevilé vlastní

vojsko nepátelsky vtrhne na rakouskou pdu ! Naše vláda a vrchní

velitelství vojsk chtjí tím jenom kiklav ukázat rozháraný stav pora-

ženého Rakouska a celou jeho vnitní bídu: To pak bude míti vliv na

podmínky míru."

„A co dáte Maarm v odmnu za tuto proradu?" otázal se s hnvem
Hímaly.

„My?" zvolal vesele major. „My jim nedáme nic. Jim bude musit

zaplatit samo Rakousko. V tom práv spoívá humor vci a ironie osudu ! . .

.

Maai dostanou po válce nejrozsáhlejší samosprávu, nestaue-li se ješt
nco jiného ! Abyste pak vy, Cechové, nebyli žárliví, nabídneme vám
totéž. Prohlásí-ii se echy a Uhersko proti Rakousku, objeví se toto

jako veliká státní íikce, jako stát beze všeho základu a Prusko bude si

moci diktovat podmínky míru, jaké jen za nejlepší uzná. Vi diversi

Maar a ech bylo by pak smšností všeliké zakroení evropské diplo-

macie na prospch Rakouska. Maai a cechové seznají pak, jak dovede

Prusko býti vdným !

"

„My echové netoužíme zakusiti té vdnosti!" prohodil trpce Hí-
maly. „My známe Prusko a jeho zámry píliš dobe a nepjdeme mu
na lep. My zápasíme, jako Maai, o uznání svého státního práva, ale

nechceme se úspchu domáhati zradou. Rakousko musí se znovu pesvdit,
že má v nás svou nejbezpenjší oporu, že jsme my cechové jeho nej-

vrnjším sloupem, aby se nerozpakovalo vrátit nám tu míru samosprávy,

kteréž ku svému kulturnímu i hmotnému rozvoji nutn potebujeme."
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Major se zasmál a pravil kousav:
„Jste-li vy echové uejvrnjším a nejspolehlivjším sloupem Ra-

kouska, na by vám Rakousko nco dávalo ? Jenom nejisté a nespolehlivé

pátele hledíme si dary získat a udržet; tch však, kteí jsou vrné-

oddáni ze zásady a z pirozené poteby, neteba teprv získávat."

„Ne tak, pane majore," odporoval Hímaly, „tak si my vc neped-
stavujeme, tak nepojímáme svj pomr k Rakousku. My nedomáháme se

samosprávy na základ svého historického práva jenom k vli sob, nýbrž

také a snad hlavn k vli Rakousku ! My pejeme si zdravého, silného,

mocného Rakouska a jsme pesvdeni, že Rakousko silným a šastným

bude jenom, když spokojeni budou všichni jeho národové, že Rakousko

jenom ve federativním zízení znovu se obrodí, pirozen uspoádá a na

velmoc prvního ádu upevní. Proto bojujeme nejenom pro sebe, nýbrž

také pro Rakousko jakožto celek."

„To jsem nevdl!" zvolal ironicky major. „Vy tedy jste vlastn

plni starostí o Rakousko ! Tak, tak ! . . . Odpuste, pane hostiteli : smý-

šlíte-li takto vy Cechové všichni, pak musím vám íci, že jste politikové

velmi naivní. Rakousko vdlo pece, co dlá, když autonomie všech

svých zemí a zejména autonomii Cech a Uherska soustavn odklízelo

;

pes dv st let pracovalo usilovn na té nivelisaci, a te má samo,

z vlastní dobré vle dílo své rozkopat a pvodní stav obnovit? Ne, ne,

pánové: takové vci se z dobré vle nedlají!"

„Ale, pane majore," zvolal picházeje do ohn Hímaly. „Rakouska
pesvdilo se ztracenou válkou z roku 1859, že se starou nivelisující,

centralisující a germanisující politikou strašn oslabilo, malomocným uinilo,

a co nedoekla válka z r. 1859, dopovdla aneb dopoví ješt válka

nynjší : že se Rakousko nestane státem skuten velmocným, dokud se

neomladí ve svých ástech, dokud se nevrátí ke svému pvodnímu, histo-

rickému útvaru . . . Pravíte, že Rakousko z dobré vle své staleté dílo

centralisace nerozkopá — a mýlíte se : diplomem ze dne 20. íjna 1860
prohlašuje se nutnost, aby obnovena a v život uvedena byla stará histo-

rická práva zemí ..."

„A provádí se ten diplom?" vpadl mu do ei major.

„Nu — jak se vc vezme," odpovídal rozpait Hímaly, „vlastn

se ovšem neprovádí. Únorová ústava bylá spíše negací, zapením íjnového

diplomu, ale tato ústava je zastavena a nynjší ministerstvo chystá se

upraviti Rakousko dle íjnového diplomu."

„Závidím vám, pane hostiteli náš," odpovdl s úsmvem major, „že

jste šasten ve své illusi . . . Jste, pane, v njaké politické korporaci?"

„Jsem poslancem na snmu království eského."

„Pak zvíte nepochybn o zámrech pruské vlády ohledn vaší vlasti.

Budete mít asi dvrnou schzi, abyste si zvolili delegáty, kteí by

8 ministrem Bismarckem o eských vcech pojednali."

„Pochybuju, že dojde na schzi všech eských poslanc," prohlásil

ohniv Hímaly ; „znám píliš dobe smýšlení eského lidu i svých posla-

neckých soudruh a proto myslím, že už naši dvrnici sami, jak sé íká,

a limine odmítnou všeliké politické jednání s vaší vládou. Nikdy ueplá-

polala a nesálala rakouská myšlenka v Cechách tak mocn a záiv, jako
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nyní a proto nebyl nikdy marnjším žádný pokus o zvrácení naší vrnosti,

než bude pokus pana Otona Bismarcka. My nabídek vaší vlády ani ue-

vyslechueme, nebo již to bylo by neestné."

Major zakroutil si kníry a pravil patrn již popuzen

:

„Tedy samí politití Odysseové, kteí na ernožlutý kl se pivazují

a uši voskem si ucpávají, aby neslyšeli hlasu svdné sirény?"

„Ano," pisvdil Hímaly. „Ba ješt více: my zašleme do Vídn
nadšené osvdení loyality, aby celý svt vidl, že jsme se ani na okamžik

neocítili v rozpacích, že jsme obrnni i proti záchvvu njakého toho

druhu pokušení!"

„Obdivuju se vaší antické cnosti," pravil už vážn major; „stane-li se,

jak pravíte, pokloníme se vaší loyalnosti, ale politujeme vaši krátkozrakost."

„Nechme už toho, pane majore!" zvolal nervosn Hímaly. „Mohli

bychom se více rozhorlit, než okolnostem svdí ... Co íkáte, pane

majore, rakouským puškám? Nemyslíte, že vám zvítzila jehlovka?"

„Naše jehlovka," odpovdl major opouštje nerad zahájený politický

hovor, „je ovšem nepomrn lepší zbra, než vaše stará puška s nabí-

jením od pedu a s kapslemi. Pevaha naší drobné stelné, zbran byla

všude citelná, avšak puška sama nevyhrála. Nedostatená, stará runí
stelná zbra vašeho vojska byla sice jednou z etných píin nezdaru,

ale nikoli hlavní. Naše vojsko má lepší zbra stelnou, ale za to mla
rakouská armáda mnohem lepší dlostelectvo, než my, výhodu vnitní

linie a zrovna skvostný terrén pro obranu. T3^to výhody zvážily dokonale

pevahu naší jehlovky."

„A jak myslíte, pane majore, že válka skoní?"
„V té vci je tžko dlat proroka. Považuju za nepochybné, že se

rakouská armáda k žádnému draznému odporu již nevzchopí a to zcela

prost proto, že jí nedopejeme asu, aby se sebrala a na odboj zorga-

nisovala. Heslem našich voj jest nyní : ,Rychle ku pedu, k hlavnímu

mstu íše !' A nestane-li se nic nepedvídaného, zejména njaké zakro-

ení velmocí, staneme za nkolik dní u císaského hradu ve Vídni a

prohlásíme tam podmínky míru!" (Pokraování.)

••*w^^^^S|Cr=3=^«-



Turecký povoz.

Caihrad.
Momentní cestopisný obrázek. Napsal Antonín Vácha.

(Dokoneni.)

bd ul Medžid zbudoval toto nádherné sídlo v domnlém
tureckém reuaissanním slohu r. 1853 ; opodál stoji mešita

s dvma minarety, vystavná jeho matkou, a veliké ka-

sárny. Za tímto palácem jest první stanice pedmstí
Bešiktaš, za níž nahoe za rozmrným, nyní nepístupným
parkem stojí „hvzdový palác" nynjšího sultána Abd ul

Hamida, „Jildis Kiosk" zvaný, s harémem, konírnami,

jízdárnou, divadlem, byty úadnictva. Celek jest vysokými zdmi ohrazen

a k ochran jeho jest v blízkých kasárnách za velitelství Ghasi Osmami
paše ubytováno nkolik pluk. Je-li cizinec žádostiv spatiti vladae
turecké íše, nech si zaopatí na vyslanectvu vstupenku k malé, Abd ul

Hamidom vystavené mesit, kam sultán vždy v pátek mezi dvanáctou

85
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a jednou hodinou ua modlitbu se ubírá, což se dje vždy s velikou

okázalostí a za asistence etných pluk, hodnostá, krásek harému a

osobních stráží.

Lo pluje dále kolem proslulého 750 metr dlouhého mramorového

paláce Tširagan, který pokud se týe bohatosti úpravy, velikoleposti a

polohy nemá v Evrop soupee a nad sídlo Dolmabage nádherou daleko

vyniká. Zdá se však, že zlá kletba na nm spoívá, nebo necelých deset

let po jeho zbudování — dokonili jej Mahmud II. r. 1867 — za-

vraždn zde r. 1876 sultán Abd ul Azis a nyní prý — nebo není vy-

louena možnost, že jest již mrtev — živoí v nm šílený (?), dvorními

hodnostái sesazený Murad V., kterého krom strážc za posledních

18 let nikdo nespatil. Další plavbou mineme arménskou vesnici Ortakoei,

obklopenou zahradami, pak Kurutšešme, obydlené fieky, dále Arnautkoei

a Bebek s velikým palácem Halim paši a krásný pevnostní zámek Rumili

Hissar, jehož protjškem na blízkém asijském behu jest Anadoli Hissar.

Vodní proud je tu velice prudký a zde jest také historicky památné

místo, kde Dareios pro pechod své statisícové armády most postaviti

kázal a na pechod ten pohlížel. Za cimbuími hradu Rumili, který byl

druhdy státní vznicí a jehož vže proto poeticky krásn „vžemi zapo-

menutí" se zovou, což mlo arci pro uvznné hrozný význam, stojí

klášter nejsvobodomyslnjších mohamedánských mnich, derviš „bektaši",

kteí si nauku Muhamedovu po svém zpsobu vykládají a k jiným vy-

znáním snášelivjší jsou nežli ostatní ády zdejší.

Nový svérázný obraz poskytuje nám Emirgon, vnený vysokými

cypiši, s palácem bývalého chediva Ismaila egyptského, pak zálivek

Stenia, kde Argonaute krále Bebryka za pomoci okídleného ducha pe-
mohli, a rozsáhlá osada Jenikei s etnými vinohrady, táhnoucími se až

ku krásnému eckému msteku Therapii s letními sídly nkolika vyslanc,

nkolika výbornými hotely a rozsáhlými, peliv pstovanými parky.

Therapia, druhdy Pharmakia, slouží vznešenému caihradskému svtu za

letní bydlišt, kdežto dále ležící stanice Boejuikdere etnými letohrádky

zámožných kupc a banké, palácem ruského velvyslance a šesti hotely

se honosí. Odtud možno podnikati do okolních pvabných krajin rozkošné

výlety, z nichž nejkrásnjší jest vycházka do vesnice Blehradu, Bulhary

obydlené. Na této cest leží šest velikých vodních nádržek, do nichž

za vydatných zimních deš a snh z dálného pohoí tolik vody pitéká,

že je až na okraj vypluje, naež pak v let pomocí vodovod, z ásti

již za starovku, z ásti pozdji tureckými vladai zbudovaných, systémem

duchapln sestrojených splav, závr a svodidel do ástí msta Ortakoei,

Bešiktaš, Tophane, Pera a Galata se pivádí. Deset kilometr za

Boejuikdere prostírá se šest hodin cesty v objemu mící blehradský

les s pknými duby, jilmy, buky a vlaskými kaštany, kteréžto stromy

obyvatelstvo vesnice, uvnit lesa ležící, peliv ošetuje, zaež ode všech

daní osvobozeno jest. Porážení strom v tomto lese jest písn zakázáno.

Rychle mine parník stanice Mesar Burnu a Jeni Mahalle, nad níž

rozestavena jsou turecká dla, dále poslední zastávku na evropském

behu Rumili Kavak se zíceninou starého zámku, pak ješt na temeni

vrchu strmící „vž Ovidovu", odkudž jest krajina již pustjší, skalnatá
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a tém beze vší zelen. Na nejzazším konci, tam kde se Bosporus do

erného moe rozevírá, stojí pevnstka Rumili Feneri s majákem a pi
behu vynívají z moe skalnaté ostrovy Symplegady. Na tomto míst
dle povsti Jo v krávu promnná peplavala úžinu, z ehož odvozeno

jméno Bosporus, a zde hrozily Kyanejské skály plujícím kolem Argo-

nautm, le pomocí bohyn Athény podailo se tmto proklouznouti mezi

nimi bez úrazu.

Srázny jsou ediové skály na pobeží asijském, táhnoucí se od

pedboí Jaum Burnu až tém dol k výbžku úžiny, zvanému za staro-

vku Hieron, za nímž leží vesnice Anadoli Kavak s poboeným zámkem,

obklopená etnými vinohrady a zahradami. V djinách býval tento vjezd

k Pontu vždy dležitým místem pro hájitele Byzantia, zde bojováno

mnohými národy o prchod a i dnešního dne rozestavena jsou zde

znamenit umístná obrovská Kruppova dla. Za Anadoli Kavakem nad

vesnikou Umur Jeni vystupuje nad moe statná, 202 metr vysoká hora

Josuova a koho neodstraší píkrá cesta až na tém Juša Dagh-u, ten po-

kochá se skvostnou vyhlídkou do znané vzdálenosti a pi té píležitosti

mže si též prohlédnouti domnlý hrob Josuv, ležící u mešitky nad

tarasem stromy ^osázeným. Turci putují asto k tomuto hrobu, jehož

rozmr jest takový, že by slavný vojevdce žid byl býval obr as 6timetrový.

ekové ovšem tvrdí, že zde neodpoívá a že to byla vlastn Herkulova

postel, kdežto jiní zase bájí, že tu byl pochován obr Amykos, který na

tchto místech s Argonauty bojoval a Polydeukem byl zabit. Rozkošné

jest k moi se otvírající, luinaté a košatými platany porostlé údolí

Hunkjar Skelessi s krásným císaským zámkem. V pozadí stranou zaídili

nyní Angliané papírnu na míst staré Selimem III. zbudované.

Rychle jako pohyblivá dekorace mine ped našimi zraky rozkošn
položená a utšen zkvétající osada Beikos s parkem Abrahama paši,

tém osm hodin cesty dlouhým; sem klade jedna povst hrob Amykv
a vypráví, že prý na nm rostl bobkový strom, jehož se nikdo dotknouti

nesml; kdo se odvážil utrhnouti z nho nkolik list, propadnul ihned

šílenství. Dále objevuje se nám Sultanije s letním palácem Murada III.

a továrnou na sklo a porculán, pak rozmile v zahradách ležící Kalindže,

na to vesnice Anadoli Hissar se síceninou „erného zámku" a za ní

údolí Goeksu, zvané „údolí sladkých vod asijských", s íkou k moi
spchající. Spatujeme tu krásný císaský kiosk, postavený matkou Abd
ul Medžida, a skvostnou kupolovitou mramorovou studnici. Kdo by toužil

po nkolika záných a milostných pohledech vyhlášených krásek cai-

hradských harém, tomu radíme, aby se v pátek — je-li krásný den —
procházel po zdejších kyprých, sykomorami a platany zastínných lu-

inách; tu sesype se na každého Evropana „slušného zevnjšku" celý

ohostroj toužebných pohled z rzných stran, kdež na kobercích hoví

si skupiny kouících a pamlsky pojídajících sliných i ošklivých žen

tureckých; avšak strážcové jejich postarají se již o to, aby toto nevinné

dobrodružství zstalo jen práv pi koketních pohledech.

Pravou krajináskou perlou jest na výstupku behu ležící Kandili

s mešitou sultána Mahmuda I. Za stanicemi Vanikoei, Kuleli, Tšengelkoei

zastavíme v Bejlerbejkoei s horou Bulgurlu a krásným, pi moi ležícím
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mramorovým palácem Abd ul Asise. „Bejlerbej" zvauým, kterýž možno
za tuný bakšiš navštíviti. Zde to znamená celý napoleonor, nebo
s menším zpropitným jsou provádjící zde sluhové (ku prohlídce té teba
písemného doporuení konsulatu) velmi nespokojeni, jako se stalo nám,

když jsme jim obnos desíti frank podali. Popíti však nelze, že návštva

tohoto paláce, v maurském slohu zbudovaného, za znané zpropitné stojí,

neboC vnitek upomíná vru na pohádková sídla bájených král a aro-
dj, což platí zejména o nádherných komnatách prvního poschodí a

o pízemní síni. V rozsáhlém parku vrhali se na nás — arci za bez-

penými mížemi uzaveni — se zuivým evem tygrové a levharti,

kterým se v tomto zátiší špatn nevede. Výstup na horu Bulgurlu po-

Pohled na Skutari a vž Leandrovu.

skytuje pekrásnou a ze všech kolem Caihradu ležících výšin nejobsáhlejší

vyhlídku ; zraky naše spoinuly tu až na hoe Olympu nad Brussou. Za

židovskou vesnicí Kusgundžuk ukázalo se nám Skutari a tam byla naše

plavba Bosporem dokonána.

Skutari, kdysi Chrysopolis (zlaté msto) zvané, 58 tisíc obyvatel

ítající, vystupuje dosti píke po svahu vrchu, za nímž se rozkládá rovina

Hajdar pasa s proslaveným hbitovem muhamedáu a dále pnou se les-

naté výšiny. Na místech, kudy se nyní kivolaké, orientalsky svérázné

uliky msta táhnou, stál kdysi Xenophon se svými bojovnými zástupy,

na rovin za mstem porazil Konstantin r. 323 Licinia a zde stávaly

také ti ohromné sochy, jež obyvatelé Byzantia postavili na poest po-

mocným Athéanm. Nkteré ze starých mešit, zejména veliká mešita se

dvma minarety nad pístavištm, pak fayengovými plotnami z vní
i uvnit vyložená Tšinili Džami zasluhují bedlivjší pozornosti cizince.

Kdo by se rád podíval na tanec „vavých derviš", mže ve tvrtek od-

poledne jejich klášter navštíviti; spatí tam zvláštní výjev náboženské
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výstednosti, který psobí namnoze odporn— zejména v tch okamžicích,

kdy rej tanících za divokého evu až ku zbsilé šílenosti se rozpoutává,

nkteí vysíleni do mdlob upadají a všem spousta pny z úst se ine.

Poeticky krásný jest hbitov za klášterem derviš pes hodinu cesty

se prostírající, s tisícerými nápisy na mramorových sloupech, pomnících

a náhrobních kamenech, mezi nimiž trí do modrého vzduchu celý les

truchlivých cypiš. Nápadný byly nám nkteré sloupy, na nichž turban,

zpravidla je zakonující, ponkud šikmo byl vytesán a na otázku: „Pro?"
odpovdl nám nápis pomníku, že „dole v dom pomijejícnosti odpoívá
muž, jemuž na sklonku života stín císaské milosti vymizel", což zna-

mená, že byl zardousen neb sat. Mnohé z nápis vynikají dojemnou

prostotou a sladkou nžností. Tak na jednom píše matka dcei své toto:

„Hle, boue smrti dechla rži v líc

a jemné poup nerozkvetlo víc,

k Edenu létlo v žití svitu ranním,
chtl AlIah to a já se Jemu klaním."

Odíkávajíce fatihu, t. j. první suru koránu, o kterou zde tém
všichni nebožtíci v nápisech pomník poutníka žádají, opouštíme hbitov

a sestupujeme dol ke stanici parníku. Nedaleko v moi pozorujeme

z hladiny vystupující, na skále vodou úpln pokryté zbudovanou, 28 metr
vysokou vž Leandrovu, od níž se za starých vk ku protjšímu vý-

bžku Seraie táhl etz, zamezující lodím pístup ku Zlatému rohu a

Bosporu. Tento nynjší maják, od Turk „Kys-Kulesi" zvaný, obesten

jest legendami o velé lásce nkolika milenc a milovnic, avšak Hero

a Leander nemají s ním co initi, nebo tito scházeli še v Hellespontu

mezi Abydem a Sestem.

Vracíme se do Stambulu k novému mostu, odkud podnikneme po-

slední výlet „Zlatým rohem" do Kiathané, ili „sladkých vod evropských".

Uprosted krásných, pedmstími, vesnicemi, mešitami, zámky, továrnami,

arsenály, starými hradbami a jinými budovami posetých beh jedeme až

do Ejubu, kde pestoupíme na jiný, do Kára Agae jedoucí parníek,

odkudž jest krásná procházka údolím Kiathané; luinami a pirozeným
parkem protéká tu íka Kiathané Suju, pes niž vedou na mnohých
místech devné mstky. V nedli, ve svátek a zejména v pátek bývá

zde za jarních, letních a podzimních msíc množství výletník, jejichž

pestré a šumné hemžení poskytuje cizincm mnoho zajímavého. Peetné
kaiky (caihradské goudole) oživují vodu; množství jezdc, turecké „araby",

povozy baldachýnem opatené, se spežením krásných, stapci okrášlených

vol, nádherné nové i zastaralé ekypáže projíždjí se tu po cestách,

kdežto všudy na luinách pod mohutnými stromy i pi behu eky sedí

a povalují se, zpívají, jedí a baví se nesíslné skupiny dtí, žen, mladých

lidí, naslouchajíce zpvm hezkých cikánek a obdivujíce se umní zruných
kejklí, pi emž pohlaví mužské a ženské vždy písn jsou oddlena.

Nejživjší ruch panuje nedaleko letohrádku Mahmuda II. a novjšího

sultánova kiosku, kde se projíždjí lvové vznešeného svta a nejvyhláše-

njší krásky harém ve vkusných evropských, pedevším paížských úborech,

s nejjemnjšími, zcela prsvitnými závoji na obliejích. Tyto za dozoru
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kleštnc zde prodlévající, pokud se týe toalet svobodomyslnjší Mlado-

turkyn nevystupují z voz, protože jim toho — jak se zde íká —
vznešenost nedovoluje; avšak za to jsou bez odporu znamenité kokety.

Cizinec nemá zde sice vhodné píležitosti, aby se o njaký poutavý

román pokusil ; ale mladí hezcí hodnostái rzných vyslanectví mohli by

mu vypravovati z tajností caihradských harém mnohou zajímavou hi-

storku. Znáte-li náhodou

nkterého z nich a pozo-

ruj ete-li bedliv, jak mu
ta ona krasavice z vozu

za zády kleštncovými

srozumitelné a výmluvné

znamení své pízn dáti

umí, on pak v píhodné
chvilce svého kon až

tsn k jejímu vozu tém
pitiskne, jako náhodou

k vozu se sehne a polo-

šeptem njakou poklonu

nebo zprávu pronese, tu

nabýváte pesvdení, že

romantika v Caihrad
dosud nevyhynula. Sladká

poselství lásky v mst
sultánov a v jiných m-
stech jeho íše prosted-

kují obyejn staeny

v rzných tretkách ob-

chodující, které do všech

harém pístup mají ; též

mnohé lázeské služeb-

nice pomáhají pi mi-

lostných pletkách tak obezele, že majitelé harém na vrnost svých

milostenek vždy písahati mohou.

Asi pl hodinky ped západem slunce hne se celý ten tábor tisíc

vše opouští tato rozkošná místeka nevinných radostí a vrací se rznými do-

pravními prostedky do msta. Nejkrásnjší jest zpátení jízda po vod,
jejíž hladinou množství kaik v adách dol ke Stambulu uhání; výlet-

níci baví se pi tom zpvem, žertem a mnohdy také milostnými poznám-

kami, adressovanými sousedkám z nejbližšího kajiku, které se zvonivým

smíchem evropskému „tšelebi" t. j. pánovi odpovídají.

Konen staneme u mostu, vystoupíme na beh a dáme se novou

podzemní dráhou, dvoukolejovou drátnkou „Metropolitan rallway", z Ga-

laty nahoru do Pery vedoucí, za dv minuty vytáhnouti. A pobyt náš

v Caihrad jest výletem tímto zakonen co nejskvleji.

Studn na „Sladkých vodách asijských".



514 M. A. Šimáek:

V novém život.

Napsal M. A. Šimáek.

(Pokraování.)

XIV.

íbky s vejci — jaké blaho ! Až na sí plno z nich

vn, již ssála Lojzika v labužnické rozkoši. Zas

usedla s paní Kaškelínovou ke stolku v pokoji, Vi-

hanka pinesla takový malý vykládaný korbílek piva

z dolejší hospody (vypadal spíš jako pletený košíek
než korbel), a tak sedly samy dv v šeícím se koutku

y^/^iP^^n a jejch duše se pomalu rozvíraly a sbližovaly.

Byla to pravá erná hodinka, na kterou paní Kaškelínová z celého

dne nejvíc se tšila. S šerem pisouvaly se vzpomínky vždy blíž a blíže,

osoby z dálky a minulosti pisedaly ke stolu, jakoby pivolány k besed,

aby lovk nebyl tak sám, když se blíží noc. Cítily ob, jak by rázem

pominulo všechno kouzlo té chvíle, kdyby rozsvítily lampu, a proto

zstaly tak v šeru, v nmž zornice se zvtšují a propouštjí blyskotav

z duše nejskrytjší paprsky. Stará paní by byla tak posedla až do

ulehnutí, ale Lojzika pozbyla klidu hned jak zaznly první zvuky

klekání. Ty zvony jakoby jí v srdci rozvíily opt tíse touhy, už nemla
stání, a ven hnalo ji to, ven, a zdálo se jí najednou dusno v pokoji,

dusno až k zalknutí.

Sotva se pokižovaly a na chvíli zmlkly, již se vytasila s návrhem,

aby si trocku vyšly na silnici. Pvab letního veera na venkov, pvab
pro ni nový, silný a arovný, jehož nasytit se nemohla, zval ji vábivými

hlasy toho klekání pod rozhvzdnou oblohu, dýchat teplé vlny parnatého

oddechu zhoustlých strom, naslouchat tajemnému skípání studní ze zte-

mnlých dvork, zpvu chasy po silnici táhnoucí, dímotnému zašthotání

hus ze zavených chlívk, zavýsknutí dvat od eky nabírajících tam

v stínech beh do okov vody, zachycovat rozevenou a rozvíenou duší

všechny ty vábivé tajemné hlasy, jimiž promlouvá letní veer na vsi.

Vyšly. Obloha byla plna hvzd, vzduch ochlazen. Ped staveními

zde onde sedli lidé na lavikách, na patnících, odpoívajíce po práci.

Ped kupeckým krámkem stálo nkolik chasník, ped kovárnou nkolik

starších hospodá, naproti ve statku skládali na dvoe s vozu píci, a

z chlév ozývalo se táhlé buení. K hospod trousily se ženy i holky

se džbány, na nkterou zavolal chasuík, pidružil se a v škádlení dopro-

vodil ji až k prahu hospody. Podél námstí procházelo se nkolik paniek
a sleen, k nimž se pipojil švihácký kasír z dráhy, zrzavý panský inženýr

a syn z Laburdovic statku. Byly mezi nimi i ti židovky, dcery kupce

Taussiga. Nosily ohniv ervené blzy s nadouvnutými rukávy a žluté

polobotky na erných punochách. Nejstarší z nich, trochu boitá, i po
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procházkách stále si polohlasn zpívala árie z oper a „Wenn die Schwalben

heirawárts ziehen", a tento její zpv prozradil i te pítomnost všech tí
sester v skupin.

„Tam ne, tam ne," škubla Lojzika ramenem paní Kaškelínové,

a skoro násilím pimla ji k obratu.

O tuto spolenost nestála, ta pla mstem a ji pitahovalo a dráždilo

jen, co bylo plno silného dojmu venkova (tak jak ona jej pojímala).

Když se vracely zpt, nkolik chasník táhlo již adou po silnici a držíce

se kolem krk sborem zpívali takovou podivnou mkkou píseií, která

rozvlnila již vera její duši. Dv holky, které za adou tch chasník
šly tichým krokem bosých nohou, vpadaly nesmle vysokými hlasy

:

U potku zarmoucený sedím,
slunko se za hory ukrývá.
Na pahorky ozáené hledím,
tam kde drahá milka spoívá . . .

Sentimentální nápv, protahovaný rozcitlivlými hlasy nesl se silnicí

a zaléhal až na námstíko. Byla to jarmarení píse, romantická historie

lásky, ale v tch hlasech výrostk a holek chvla se pi ní jakási na-

smutnlá mkkost, jakási široká touha z nich vyznívala, která plížive

vjela do nitra Lojziina a dotýkala se samého srdce. Tito výrostci a chasníci

i tyto holky pracovali celý den s hrabicí a roubem na poli, sehnuti v úpalu

slunením, a te v prochladlém veeru rozlévají svj cit v takové roz-

mklé písni o nešastné lásce, o ztraceném blahu. Stichly všechny jiné

myšlénky v duši Lojziiu, schoulily se, a jen ta píseii v ní znla, jak

v resonanním prostoru.

Když slýchala cestou z ústavu hovoit družky o dostaveníkách a

známostech, jen se ochotn usmívala a naslouchala, ale srdce se ty ei
netkly. To nebylo nic, jen hraní takové.

Když vídala doma státi v prjezde služky s galány, škádliti a tahati

se s dlníky pán Bauerovými, procházet se ped domem ruku v ruce,

když zapadl k ní drsný žert, hrubé slovo, rozpustilý smích, jakýsi odpor

se v ní vždy zvedal k tmto surovostem, a znesvcováním lásky se jí

to vše zdálo, prohešením na ní, kalnou její pnou. Jejího srdce láska

se dosud nedotkla, nebylo na to asu, boj o život a budoucnost zabíral

všechno místo v jejím nitru. Ale pedstava lásky pece v ní žila, zapadlá

do duse z básní a povídek, istá, svtlá, vznešená a zas prostá, jímavá,

trpící. A tuto idylickou lásku své pedstavy slyšela tásti se v té zpívané

písni a proto rozezvuela se pi ní i celá její duše.

Taková podivná touha se v ní rodila a pozvedala ode dna její

duse. Taková touha tžká až bolestná, protože neuritá, nezpracovaná

a nezbadána. Jen jako vzdálené tušení nesmle se v ní ozývalo : „I láska

zde pijde ke mn, jako vbec teprv zde pišel život. I láska zde se

mi oteve, jako otevela se píroda."

A hned zatauuly v duši její obrazy Lech nejkrásnjších míst v lese

a u behu, hned polité sluncem, hned msícem ozáené, dojmy tených
básni se v ni zmaten nahrnuly, pedstavy tigur nkolika román se
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zakmitly a slily, ale výslednicí všech tch rozvíených, shluknutých dojm
a obraz byla tíse, báze, nepokoj neuritých polet nadje, nema-

jících kde se uchytit.

„Ram-tadá, ram-tadá, ram-tadá-da,

ram-tadá, ram-tadá, ram-tada",

nesl se odkudsi již ze zákostelí zpívaný nápv písn se sesílenými ženskými

hlasy ... V tom jejím zaléhání z dálky a pozvolném ztrácení se bylo

tak nco bolestn lidského, tak krásn smutného, že se Lojzice sevelo

srdce vzkyplou touhou, nechat rozplynout všechen svj cit, všechnu svou

bytost jako ty zvuky pod rozhvzdnou oblohou této letní noci.

Než se vrátily dom, zašla Lojzika kolem pily ješt k ece. Ubývající

úplnk stál nad ztemnlou a jaksi nadzdviženou a úpornji i šumuji

ku pedu se valící hladinou v plném rozžhavení a vrhal do její hloubi

svj nkolikráte znásobnlý obraz, od nhož ku behu plynuly stále po

miskovitých vlnách žhavé penízky, jakoby dole na dn skryt byl poklad,

jejž vlny vynášely na beh v drobných mincích. Jeden ten dukát za

druhým lehce donášen jakoby skákal po vlnách až k samým nohám
Lojziiným, a tam náhle dohasl a mizel. Bylo v tom obraze cosi po-

hádkovitébo, pi emž lovk rozpomínal se na rozpadlé opuštné chaty

rybáské a zabloudilé k nim v noci prince.

I celé okolí bylo stopeno v takový báchorkový jas.

Plochy strniš oblity byly jako stíbrnou pavuinou, a nad zapa-

enými lesy jako by se vznášely gázové flóry splývající a rozestené

závojovit až k jejich patám. Silnice byla tak bílá a osvtlená, jako

cesta, po níž ped chvílí jely pohádkové zjevy na bílých brnách.

A voda šumla k tomu pes jez a hrnula se s jeho hebenu, jakoby

vysypávala tisíce drobných stíbrných penz odtud do hlubiny.

Jako oarována stála Lojzika ped tímto obrazem a byla by se

dívala na tu hru svtel bhví jak dlouho, kdyby s vže kostela nebyla

zaznla sesílenými jaksi údery do strnuti její duše devátá a paní Kaške-

línová se nebyla ozvala: ,.No tak pojme, už je as. Ješt byste se mohla

nastudit zde u vody!"

Obrátily se a šly. Lidé vtšinou se již vytratili ode prah, dvée
se zavíraly, studn doskípávaly, okénka zazáila ervenými svtly. Také

v Lojziin pokoji, plném vn rží, za chvíli zasvítila lampa ojasujíc

bílé povlaky odestlaného lžka.

XIIL

S jakou tísní zažitých dojm do té bli Lojzika za chvíli se klade

a s jakou tíhou štstí ! Bylo to takové neurité tžké štstí, jako již

v pedešlých dnech. Pociovala je pouze, ale jaksi se bála se ho dotýkat,

aby njak nezabolelo. Leželo v ní tiše a naplovalo a prosakovalo všechny

záhyby její duše. Bylo v ní ukryto jako živý motýl o složených kídlech,

jako zavené poup. A ona cítila takovou tísnivou úzkost ped tou

chvílí, až rozepne ta svá duhová kídla, až se rozvine z poupte ohnivý
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kvt. Tím okamžikem, strachovala se, srdce se jí rozskoí, prsa roz-

puknou, ponvadž nebude v nich místa pro to rozepnutí a rozvinutí.

Cílila v pedtuše, že pijdou chvíle plnjšího ješt blaha, ale tetelila se

všecka otázkami: Jak je snesu? Xezahubí mne? Není ten rozkvt štstí

ve mn jen vlastn chvilkovým rozhoením se života ped koncem? Ne-
nmru snad brzy, že jsem te najednou tak šastna? —

•

A pála si tou chvílí v takové rozbázlivlé touze, aby ten pechod
z bývalého smutného jejího života nebyl býval tak náhlý. Aby byla pišla

radji nkam, kde by se jí tolik nebylo líbilo, kde by lidé nebyli tak

dobí, kde by kraj nebyl tak krásný, kde by se k ní nehrnulo tolik

rozradostnní.

Ale toto zlekání trvalo jen malou chvíli. Udímlo v pívalu nových
myšlének. Vskoila jí pojednou do pedstav jedna její družka z ústavu,

Terezie Fuxová, vytáhlá bruneta, krátkých kudrnatých vlas, veselých

oí a nalitých rt, které všechny spolužaky íkaly Fuksie Terezová. Ta
otásala se vždy již pouhou myšlénkou, že by mla pijít z Prahy, ,do

njaké mizerné Praskaky', jak se vyjadovala. „Nezstanu- li zde nebo
nkde v pedmstí, radji vším praštím," vybuchávala v rozkypní
svého zuivého odporu proti venkovu.

Mla v Praze nkolik zámožných píbuzných, kteí ji brali do divadla,

na koncerty, do výstav a na výlety. Když chodila z ústavu, ekával na
ni tém pokaždé njaký její zbožovatel, s nimiž ona se všemi jen tak

si zahrávala, aby mohla kamarádkám o nich povídat a pak s nimi se

jim posmívat. Lojzika dosti ráda naslouchávala jejím veselým eem
i vtipným nápadm, ale její úšklebky se jí protivily. Pokládala Fuxii za

takovou mlkou a povrchní bytost, chtivou jen zábav a radovánek a

neschopnou hlubšího a pronikavjšího prociování života.

Vzpomínka na ni, v této chvíli, byla vzbuzena namanulou otázkou,

není-li to vlastn dtinství, že pociuje takovou až nepokojnou radost a

zda by i jiné její družky cítily se tady v Kejnov tak šastny.

„Fuxie jist ne," napadlo jí, a skorém se usmála, pedstavujíc si

jasn výraz její tváe, plný komického zdšení, když mluvívala o njaké
té „Praskace", kde je lovk tak dobe jako za živa zahrabán.

„Já jsem sem pišla z trudných pomr do lepších — to je to

celé," strhávala Lojzika chtiv pozlátko se své radosti a se svého

nadšení v jakémsi samovolném úmyslném vystízlivní, ale hned zpozo-

rovala, to že není to pravé, ím vysvtlit podstatu toho celého štstí,

jež vypluje její duši a jehož se až bojí. Pociovala, že koen jeho
nemže tkvíti jen v pouhém tom rozdílu, nýbrž vyrstá z neho
mnohem hlubšího.

„ím to je, že se cítím v pírod tak šastna, ím to, že ke mn
promlouvá každý kvt a každý pták ? Že mne unesl tak ten dnešní západ,

až mi k plái bylo skorém, že dojal mne tak ten veer, svit tch hvzd,
zpv té chasy a ta chvíle tam dole u eky, která bude vynášet ode dna
svých vod až do úsvitu ohnivé penízky msíního svtla?" plynuly její

duší otázky z prudkého rozvíení citu. „Úinkovalo by to vše tak i na Fuxii ?"

A v té chvíli ten motýl v ní ukrytý porozhruul kraj svých duhových
kídel, a jeden lístek poupte se zlehounka odchlipil, uvolnil ostatní a
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poup se jemu, sotva znateln porozevelo. A v té vtein dech se

zatajil Lojzice prolinutím pocitu neskonalé rozkoše.

„V mé duši je to všecko!" zabouilo v ní v jásavém tom poznání.

Byla dosud zadýchána parami té chudé kuchyky v Opatovické ulici,

byla zalehnuta mhou chudoby, byla zanesena prachem všedních bolestných

starostí. Pokoování, ponižování šklebiv do ní civlo, úmorný zápas

o živobytí a budoucnost stál nehybn ped ní s železnou svou maskou.

Ale te, jako zrcadlo vynesené z pítmí komory, zbavené erných
pavuin, sazí a prachu, zaleskla se duše její v kišálové istot a obrá-

žela ten barvitý obraz nového domova. Kolikaletý prach neporušil istoty

jeho ploch, uepidusil, nezaslepil jejich lesk.

Odpoutaná radost tohoto poznání valila se od srdce Lojziina k jejímu

mozku. Nechtla nic vidt, nic vnímat, krom ní. Vyskoila z lžka a

v pekotném spchu shasila hoící lampu, tichou svdkjni tch chvil,

chtjíc míti tmu, ticho a tmu kol sebe, samotu bez svtla a bez hnutí,

k ponoování se do té rozvíené rozkoše z onoho poznání, z onoho

neekaného objevu ve svém nitru.

Skokem od stolu vrátila se na své lžko, skrila se a pikryla až

po bradu, pak položila tvá na sepjaté své ruce a oddala se tichému

probírání se v nalezených pokladech svého nitra.

„Jako ta eka; tolik má zlatých penízk ve svém klín, ale musí

pijít noc a zazáit msíc, aby je mohla poítat," kmitlo sejí až dtinsky
hlavou v radosti té chvíle.

Ale brzy nepokojné, kvasivé potšení pecházelo v istou radostnou

pýchu, plnou klidnjšího ale hlubšího štstí. Pedstavovala si svou duši

jako pramen, který musel projít žulou pekážek, aby oištn mohl nyní

v takové jasnosti obrazit lahodnou krásu beh. Mla ješt mnoho tako-

vých básnických pirovnání v té noní tm a samot, kdy jedenadvaceti-

letá její mysl, rozvíená úinky nových dojm a zálibného sebezpytování

a oceování pracovala se zvýšenou pedstavivostí. A každý takový obraz,

každý takový nápad stupoval její radostnou pýchu, jež ji pozvedala

v jejím vdomí nad všechny bývalé její družky, i nad samu rusovlasou

a pihovatou Anežku Vavincovu, která mla již nkolik verš uveejnných
v asopisech pro mládež i nkterých menších listech belletristických a

na niž se pohlíželo s jakousi skrývanou závistí, maskovanou vyhledáváním

jejího pátelství, ale i postranními úsmvy.
A rozpínavá fantasie pedstavovala již Lojzice malou knížeku verš,

nebo takových intimních obrázk, nebo pohádek s hlubokými všelidskými

myšlénkami (nevdla urit ješt, v jakou formu vleje pekypní své

duše) a s jejím jménem na obálce, i jak tu knížeku pak pošle paní

Ulrichové, Božen, Fuxii, Anežce a zejména paní domácí i té hrdé její

Lujzince, té duši všední a mlké. Vidla tolik, tolik podrobností jejich

pekvapení a údivu, slyšela tak zeteln, co každá z nich ekne, a byla

tak šastna v té své ist eské dušice, která svou bolest z ponižování,

svou pomstu za tvrdost osudu, ale i své laciné smíení s ním, když

povolil trochu tlak, i svou sílu rozlévá na vlastní úlevu do slov žalob,

stesku, utšení a nadjí ...
V upádání tchto duhových plán, v rozžhavené touze, ukázat
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pevahu své duševní vnímavosti a bystrosti, své rozkyplé citlivosti,

v pyšn proudící radosti z pochopení té své síly, v sobeckém kochání

se v úincích, jaké vyvolají tyto její projevy bývalého uhntení a nynjšího

vítzství, uklopotila se konen a uslábla Lojziina mysl, unavil se

zbouený tlukot jejího srdce a z pod lžka, ze zákamní vylézali neslyšn

zas ti pitvorní íuomové se svou záludnou laternou magicou, a sfoukli

obratn kahánek jejího vdomí, aby zavedli ji v barvitou íši prvních dí-

motných sn.

XIV.

Nazítí za nového slunného rána zbyly však ze všech tch odvážných

veerních plán a pedstav jen trosky, pozbyvší barvy a lesku. Co na-

bývalo v noní tm uritých tvar, co zdálo se tak dosažitelné, že bylo

teba jen ruku po tom vztáhnout, to uniklo za svtla sluneního do dálky,

jako rozplývající se pízrak. A když si na to vše nyní vzpomnla, usmála

se tomu jako njakému dtinství a za živý svt by byla ty své noní
pedstavy nesvila ani zadním stránkám svého zápisníku.

Ale nco se pec jen peneslo z noci do toho nového rána, nco
pece jen zbylo na dn duše pod vybarvenými tmi tíštmi odvážných

plán : Bylo to vdomí pružnosti a vnímavosti vlastní duše, zbavené

pavuiu a prachu. Byla to radostná pýcha toho objevu, bylo to bezpené

pociování síly k vytvoení si vlastního duševního svta, bylo to urité

poznání vlastního já, plné ocenní jeho pedností a stupovaná tím sebe-

láska. Bylo to i hrdé pesvdení, že se zde ocitla v míst, kde vše je

jako stvoeno k tomu, aby rozvinuly se schopnosti její duše, i ty skryté

a jí snad dosud ješt neznámé, a byla to i pozvednutá vle, nepromeškat

nic, co by mohlo podporovat toto vyspní sil a míjet vše, co by jich

rozvinutí mohlo být na závadu.

Toto vypnutí vle k sledování vlastního prospchu bylo dávnou a

cvikem otužilou silou Lojziinou. Znala dobe z boj minulých, jak se

umí prudce rozlíti, jak vyplniti celou bytost. Když sem pijela, zdálo

se jí, že te je dobojováno, te že bude užívat jen odmny dívjších

zápas. S duší rozevenou dýchala nový život, do nhož vkroila, a myslila

v prvních dnech, že i všechen píští as bude takový klidný oddech po

práci, takový sladký odpoinek vyplnný jen zakoušením lahodného ovoce

minulých útrap a obtí.

Takovéto pojímání bylo úinkem ješt té únavy, v které sem pijela

a která nepála si než oddechu. Sotva však po prvních tyech dnech

této fysické tém nutnosti bylo uinno zadost, již odpoalé a zotavené

síly jejího mládí se znova hlásily o konání práce, nové se probouzely,

sebevdomí procitlo i vle se vypjala, jen že te nemohlo býti jejím

úkolem rozžhavovat síly k pemáhání pekážek — nebylo již žádných —

•

nýbrž jiný cíl musel býti nalezen. Verejší veer jej Lojzice osvtlil

:

Využiti všeho k rozvinutí svých pedností, uezanedbat žádnou radost, jež

by mohla ojasuit její duši, její srdce, otoit se k štstí, jako kvtina
k slunci a dýchat ho plným vzepnutím vypostných plic, tžit ze všech

svých scliopností pro upevnní a snad i zvýšení svého štstí.

„Poznala jsem ho tak málo, poznala jsem ho tak málo!" volala
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v duchu, jakoby cítila potebu Omluvit sobectví toho programu. „Chci

si vynahradit, o jsem picházela, chci žít, žít, a chci mít trochu radosti

za ty vné útrapy doma, za ty ústrky, za to ponižování, za ten stálý

obraz otuplosti a bídy — vždy. Bože, není v tom než spravedlnost !

"

V mladistvém rozradostnní duše a v stálém, nenasytném vdechování

všech zjevujících se pvab nového žití minul opt den, minul druhý,

i první nedle v Kejnov jí zahoela pod smavou klenbou osvtleného

chrámu, peste vystrojeného s jímavou naivuostí venkova, i nový týden

zase nastal. A každý ten další den pinášel nové poznatky, nové pokroky

v tom vášnivém pímo pissávání k novému domovu.

Opakovala se návštva na fae s partií vlka, došlo i k svain u pana

ídícího, ba po mnohých pímluvách a mnohém zdráhání i k prvnímu

nesmlému pokusu studené lázn pod šírým nebem se slenou uitelovou,

paní professorovou a jejími dceruškami. Bylo pi tom mnoho úzkostných

výkik a poplašného výskotu, ješt více rumnc, dokonce i trochu slz

zavinných rozbujnlým škádlením sleny uitelovy, ale i mnoho rozkoše

z nového požitku v chladivé ece s písitým dnem a s rozkvetlými

lunatými behy za stinnou hradbou hustého olšoví.

Na zadní stránky notýsku pibylo již vysvtlení záhadné „many",

pak podškrtnuté datum slavného dne, kdy poprvé spatila a vyloupla

z pdy vlastnorun opravdovský hib", ukrytý v stínu mladého smrku
nedoseckých les (den ped tím pinesla však dom dv sjTOvinky a

jeden máselník v náramné radosti, že jsou to hiby) a konen vedle

jiných dležitých ješt záznam i zjištné jméno toho drobného kvítku,

té Vihaniny „kohutiny", rostoucí v bílém bohatství na kraji blízkého lesa.

Byla to Euphrasia officinalis, svtlík lékaský ili ambrožka. O zji-

štní toho ml hlavní zásluhu pan Jindich Ventura, mladší uitel z Kej-

nova, který se nedávno vrátil z návštvy u svých rodi a malého výletu

na Krkonoše. S Lojzikou seznámil se hned první den po svém píjezdu.

Když vyšla toho rána do lesa, stál za mostem a mluvil s poštmistrem.

Oba ji pozdravili, a sotva pak zahnula na pšinu, pan Ventura ji dohonil,

smekl znova a pedstavil se, a hned se pipojiv zaal hovor, jakoby ji

znal již dávno.

Se siln opálenou jeho tváí, v níž bylo cosi mužného a silného,

kontrastovaly zvláštním lahodným dojmem isté modré oi, tak modré,

jak vídati bývá jen u. blondýn jemné bledé pleti a svtlých vlas. Ale

on k tm oím ml tmavé oboí od nosu ku skráním se výšící, kašta-

nový vlas, rusý mladý knír a tu sndou opálenou tsá. Byl postavy spíše

malé a drobné, ale soumrné a pružné, a hned po prvních slovech bylo

Lojzice zejmo, že rád hovoí, rád je vesel, nieho neskrývá a má dobré

srdce. Jeho pipojení se jí neuráželo ani neznepokojovalo, požádal o do-

volení tak prost a dvrn, že ji vbec ani nenapadlo odmítnout a že

na jeho otázky odpovídala klidn, necítivši poteby dlouho vybírat slova

nebo dokonce se petvaovat. Byl takový njak neobyejn prostý, ani ve

slovech, ani v pohybech, ani ve výrazu jeho tváe nepostehla Lojzika
stínu stroj enosti neb úmyslnosti, a práv to bylo píinou, že se ani ne-

zalekla, když ji oslovil, že nepojala nedvry, když se pipojil, a že hned
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vidla v nm pouze nastávajícího koUegu, který se seznamuje a jenž asi

nikdy jí nezpsobí nesnází.

Pipadlo jí to vše, jako piblížení a pipojení lovka, který jde

stejnou cestou a nemá jiných úmysl než pouze hovorem si zkrátit chvíli

a odejít pak zas, až se cesty oddlí.

Zaal tím, že se jí ptal, jak se jí zde líbí, kde již všude byla, a

hned navrhoval: „Pokejte, zítra se tedy podíváme do Chvojtic, v pátek

pjdem k Rohanské myslivu a v nedli na Topolový ostrov a tam se

projedem na loce, já si vypjím od sádeckého klí."

Až se musela usmát této jeho horlivosti, která však jevila jen dobrou

vli a snad také vlastní zálibu ná výletech a pírod, ale tak przran
prosta byla všech vedlejších zámr.

„Ano", pisvdila, „je teba ješt využit tch nkolik dn než

zane škola."

„I pak se ješt leckams bude možno podívat. Záí tu už bývá

chladný, ale krásný. A asu bude dost."

Znalec pírody byl Ventura veliký, to poznala hned jak vkroili do
lesa. A jakoby tušil její nedostatky, sám, bez pobídky upozoroval na vše

krátkými, bezúmysluými vtami, které jakoby nebyly ani k ní pronášeny.

Z vysokého borového lesa ozvaly se jasné a zvuné flétnové výkiky
v pestávkách za sebou. Ventura se zastavil a zbysten naslouchal

:

„Slyšíte — to je datel", pravil pitlumeným hlasem, a bylo zjevno,

že sám radostn naslouchá. Dále jí zas ukázal malého modrého ptáka
s lesklým peím, sedícího na samém vrcholu starého dubu. Byl to nian-

delík a pravil o nm, že ho zde dost zídka vidti.

A jak poznal ptáka hned po hlase a po pouhém zašvíení, tak znal

i stromy všechny a kee a kvtiny.

Šli po travnaté cest kolem paseky
;

po druhé stran byl les. On
byste, vnímav, rozumn hledl na ob strany a najednou se shýbl a

utrhl nepatrnou kvtinku, které by si byla Lojzika ani nevšimla. Ale

on byl jí pímo nadšen. Mla kopinaté listy a takové drobné nepatrné

kvíteky skoro špinav fijalové, podložené lístky se zaíijalovlými okraji.

„Orchideje" pravil se spokojeným úsmvem a díval se na ty drobné

kvty se zalíbením. Pak jí kvtinu podal a upozoroval: „Podívejte se.

Je to dost ídký exemplá, Epipactis lalifolia, kruštík šírolistý."

Ona ji vzala, podívala se, ale ues])atila nic zvláštního, a také ji

v tom okamžiku celá ta kvtina nezajímala, nýbrž pronikal ji jen obdiv,

jak on všecko zná, vše hned spatí a vším je rozradostnn. Dojala ji

mile ta jeho znalost pírody, které sama tak bolestn postrádala, a líbila

se jí ta jeho láska k ní, nebot i v jejím nitru, zde probuzena, se po-

zvedala a rozlókala.

„Jak to tak všecko znáte?" pravila tlumenou otázkou, do níž mísil

se lítostný stesk, jak sama je neobeznalá a zanedbaná v tó vci.

„Na tom nic není," usmál se. „Za rok mžete taky tak všecku /uát.

Hrakou. Zvláš máte-li pro to zájem."

„Veliký," pravila rychle a upímn. „V Praž o so uí lovk z knih,

ale v pírod je slepý, zmatený, obzvláš když sezná, že se poád mýlí."

8«
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„Jen chodit a pozorovat, nic jiného není teba. Pokejte, já vám

ukážu svj herbá a své sbírky. Není toho mnoho, ale nkteré zajímavé

vci jsou tam pec."

„Já chodím a pozoruji," pravila se slabým úsmvem, „ale pro mne by

bylo skoro teba, aby ml každý pták na krku pásek s jménem a každá

kvtina u sebe kolíek. Krom tch nejznámjších ovsem," dodávala, když

zableskly mu mezi rty rovné jeho zuby, a již ji zamrzelo, že se tak ne-

prozeteln piznala ku své nevdomosti.

„To staí jen se zeptat," pravil dobrosrdeu. „Jak si lovk jednou

vc zapamatuje, potom si už nacvií taky oko pro ni."

„Jen kdyby bylo vždycky, koho se zeptat," pravila namítavé.

„Pokejte, budem spolu chodit," nabídl tak prost a tak ochotn,

tak beze všeho výsmchu a beze vší samolibosti, jen s takovým upímným
zájmem pro vc, která i jemu psobí radost, že dodala bez váhání v ja-

kési kvapivé horlivosti: „Dobrá, budem!" Jakoby jí družka njaká z ústavu

inila vítaný návrh na spolené provedení dávno chystaného zámru.

„Do té Rohanské myslivuy bychom mohli hned zítra," mnil nyní

dívjší plán. „A Chvojtice necháme na nkdy jindy, tam je cesta dost

fádní a jen zámek stojí vlastn za prohlédnutí."

„Jak je daleko do té myslivny?"

„Dobré pldruhé hodiny. Ale krásná cesta. Až k ervenému dvoru

silnicí, ale pak do mírného vrchu samým lesem, a jakým krásným! —

"

„Podívejte se," ukázal pes paseku k táhlému lesnatému návrší za

ekou. „Vidíte tam v dálce hned v právo od toho bílého stavení — to je

sýpka — tu vžiku?" — A když pisvdila, dodával: „To je poutniky

kostelíek sv. Markyty. Ty lesy od nho v právo jsou už knížecí, my-

slivna je na druhé stran, tak že jí není odsud vidt. Ale tvrthodinky

od ní je umlá zícenina, a s té pak vidíte na dobré dv hodiny do

okolí. Jako na plastické map rozvírá se kraj ped vámi. To se vám

bude líbit."

„Snad by šla také slena ídicích?" navrhla Lojzika ve vzniklém

znepokojení z té pldruhé hodiny.

„Snad," souhlasil Ventura. „A skoro jist! — A v pátek pjdem
pak k vokšovickým rybníkm, a Chvojtice si necháme na nedli. To tam

nepochybn pjde celá spolenost. A na druhý týden — do tvrtka

máme as — si necháme výlet na Topolový ostrov a na Sokolí kámen,

abyste trochu poznala také okolní krajinu s téhle strany," a ukázal rukou za

les, kolem nhož šli, a jakoby unesen zatanulým obrazem, krátkými úryv-

kovitými vtami (ale pece jen trochu zbarvenými po uitelsku) vynášel

pvab a ráz té krajiny a nkolikráte prohodil jako v radostné již ped-
tuše jejího obdivu: „Pokejte, to budete koukat!"

V duši Lojziin stídaly se pi tom neurité a prchavé pedstavy

dalekých výhled, koberc luin, lesních samot, vísek mezi stromovím,

bleskotajících rybník, do nichž se opírá slunce, a taková široká touha

se jí pozvedala v prsou, již to vše vnímat lanou duši, vdechovat a na-

sycovat se tím a cítit srstat svou celou bytost s tím krajem. A pi
tom, a pohledí, kam pohledí, znát každý ke a každou kvtinu, každou
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cestu a každou vížku na obzoru se zjevující, jako on. Nebo o tom ne-

mla již pochyby, že není tu vci, které by neznal, a jak v té chvíli na letmo

pohledla, zazdálo se jí, že v tvái jeho je zrovna zejmá píslušnost jeho

k tomu kraji, láska jeho k nmu, srostlost jeho s ním. A z toho objevu

té jemné souvislosti pocítila rostoucí radost, a cosi sympatického, cosi

milého zasvítilo jí hned z jeho tváe, co potom pokaždé již postehovala

a v em shledávala ím dál tím víc ten znak zejmé píbuznosti s novým
jejím domovem, pro který chovala tolik chtivé a rozvíené lásky.

XV.

Vzrušena vracela se po tomto prvním nahodilém setkání s nastáva-

jícím svým kolegou dom. Nevzrušena jím („on je takový dobrý, prostý

lovk", íkala si, „se silnou láskou k pírod, jemuž ani z daleka ne-

napadá žádný jiný zámr"), ale vzrušena tmi lákavými plány, které pro

píští dny smluvily. Mla plnou duši nových tch jmen a pedstav.

A bouila v ní nedokavá vle, zmocnit se prudkým útokem znalosti

všech tch vcí, které kolem sebe vidí i tch, jež ješt uhlídá, aby nic

jí nebylo cizí, aby všemu rozumla, aby k ní promlouval každý lístek,

každý pavouek, každé zapípnutí, aby pochopovala každou postehnutou

zmnu, každý pohyb, každý hlas. On jí bude prvodím i uitelem, a

ona bude vnímat všemi smysly každý jeho výklad. A doma si poznamená
každou malikost, a vštípí si ji v pam, aby již nikdy z ní neunikla

Jaké to budou krásné dny, jak rozšíí svj obzor, jak vzdlá ve

své duši lán, který dosud ležel úhorem ! (Vyjadovala se i myslila v ta-

kových, astým opakováním navyklých paedagogických reních). Jak

se tu rozmnoží její vdomosti, jak zbystí její smysly, jak zjemní její

vnímavost, a co nových a píjemných požitk jí z toho vyplyne. Plna

rozvíené radosti vrazila do kuchyn k paní Kaškelínové a hned jí vy-

pravovala, s kým se sešla a co spolu umluvili a hned zas pešla ve

chválu, jak uitel Ventura všecko zná a jak je ochotný a uestrojený.

„Jak pak by neznal," vykládala stará paní, „vždy je z Pepek, to

je tak asi pt hodin od Kejnova. Jeho rodie tam mají pknou živnost."

„Už je zde dlouho?"

„Tetí rok tu bude letos. Mají ho tu všichni rádi. A on taky ni-

koho nezarmoutí, jen co je pravda."

„Já se na ty výlety tším, moc se tším," rozradovala se Lojzika
znova a otoivši se dvakrát na pat chystala se do svého pokoje.

„Abych nezapomnla, máte tu psaní," zavolala za ní stará paní,

když už byla na síni.

Lojzika se spšn obrátila, a paní Kaškelínová jí podávala s okna
dopis, z jehož adressy poznala slena hned tžké, nerovné písmo své matky
s nejist zakroucenými tvary velkých zaáteních písmen. Chvatn po-

dkovala a rychle s ním odkvapila do svého pokojika. Tam jej rozevela

a spšn klouzala po jeho ádcích, z nichž otáela se kolem ní jako na-

moený studený šat opuštná její minulost.

36*
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Drahá Lojzinko

!

Já t nastotisíckrát pozdravuju a líbám a vdomost Ti dávám, že

jsme Tvoje psaní minulý týden dostali. Mla jsem radost, že se Ti v Kej-

nov líbí a že už mííi kašleš. Jen se, prosím T, hodn šeti, zdraví je

nejvtší poklad. Chudákovi Pepíkovi je zas h a v pondlí pišlo zas

na nj to kašlání krve. Pes žejdlík z nho najisto vyšlo. Mžeš si

myslet moje leknutí. Já jsem zrovna prala u officiál, a po obd nesu

mu dol polívku, a on je skoro bez sebe a bledý jako kída. Ani za-

volat nemoh chudinka nikoho. Tak jsem ho hned umejvala a dala mu
octové obklady, tak že se pece zas trochu vzpamatoval. Ale špatný je

až hrza. Tak jsem si tak myslila, že by mu snad udlalo dobe, kdyby

moh být njaký as tam u Tebe venku, když je tam tak pkn, jak

píšeš, a jsou tam takové lesy. Snad by mu to pece trochu ulevilo? Já

bych ráda na nj nco posílala. Já to neznám, ale mohla bys snad pro-

mluvit s tou paní, u které zstáváš. Moh by být s Tebou v pokoji, pe-

iny bych mu dala s sebou, Ject s ním sama nemžu, to víš. Zvláš te,

když je paní domácí venku a já milostpánovi posluhuju. Na nádraží bych

ho tedy dala dovézt a na cestu už ho opatila, a tam v Kejnov, jak

píšeš, je z dráhy jen 10 minut. To by snad pece došel. Já jsem se ho

ptala, a on by jel rád ; taky pan doktor proti tomu nic nemá, akoliv

íká, že na uzdravení už nemžeme ekat. Inu, kdo ho vidí, chudinku,

taky už neeká. Já už jsem na všecko pipravena, ale pláu pece celé

noci nad ním. Ale co je to všecko plátno. Kdybych krev cedila, tak

vidím, že mu to nepomže. Ale tak si myshm, že by se mu venku na

zdravém povtí pec jen mohlo trochu ulehit. Tady se te sotva

dejchá, jaký je tu oupal. A to zdravé mhko venku by mu taky dlalo

dobe. Moh by pít kozí, to je pro prsa nejlepší, tam se lehce dostane.

Tak mi tedy piš, co a jak, A piš brzo, každého dne je te škoda.

Jakpak dlouho to poasí ješt potrvá, Ject by moh hned. Milostpán mu
dá na cestu, je mu ho samotnému líto. Do nedle ekáme psaní. Máš
tu ješt jedny punochy a dv zástry, to by Ti vzal s sebou. A kdybys

ješt nco chtla, tak to napiš. Pepíek T pozdravuje a líbá a já taky

a jsem Tvoje upímná matka Kateina Žaludová.

Když Lojzika toto psaní petla, usedla si k oknu, podepela hlavu

o ruku a zahledla se ven na silnici, na ídkou zaprášenou trávu v pí-

kopech, na bílé štíty protjších stavení, na bosé opálené dti, hrající si

ped krámky a vraty. Mla ten obraz ped sebou jako natažené ne-

hybné plátno, ale nevnímala z nho nic. Za to se jí zdálo, že za ní

v pokoji nco stojí, nco houstnoucího, a že kdyby se ohlédla, spatí to

jako tžkou, hmotnou skutenost. Starý domov, jemuž unikla, minulost,

od níž se odpoutala, byla s ní v tomto jejím útulném, istotou záícím a

sluncem naplnném pokoji, v nmž jakoby se náhle ochladilo a zatmlo,

A najednou vyskoila na sifliici postava Pepíkova, šaty na ní visí,

bledá, bezkrvá, trpící tvá hledí na ni zapadlýma oima zpod stínu klo-

bouku, nohy tžce se zvedají, jakoby se odlepovaly a ruce se klátí jako

odumelé , . ,
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„Koukej, už jde, piprav mu postel," jakoby za uí zavolala matka
hrdým hlasem.

A v té chvíli taková prudká lítost zvedla se Lojzice ze dna srdce

a tak jí pronikla celé nitro, že dívka v závrati toho pívalu složila hlavu

na ruce a horké slzy zalily jí oi v bolestném plái
Ale nebyl to plá nad ním, nad bratrem, to plakala nad sebou,

nad radostnými pedstavami píštích dn, jež vidéla se rozplývat a mizet.

(Pokraováni.)

Feuilletony z Athén.

Píše Gaston Humbert.

IV. Palác a dvr. A konec.

'zpomínám na sta tch palác, zámk a sídel královských

,

vévodských, knížecích, — žádný z nich nevypadá tak
smutné jako rá ccvájtvoQa ili to TcáXavL eckého
krále. Kterak mohli nmetí architekti, ješt k tomu
stavitelé umní milovných král bavorských, vystavti

hned pod Akropolí a vi architekturám eckým ta-

kovou kasáruickou stvru, zstává tajemstvím. Král

Otto, a snad ješt více královna Amalie, které nesmlo se nikdy íkati

Madame, vždycky Votre Majesté, hned jak pišli do té poušt, musili

míti vem kde vem všechen lesk králo/ského dvoru a pedem také palác,

trnní sál, koáry slavnostní, konírny a podobné nutnosti královské.

Vylámány balvany pentelického mramoru a to je asi to jediné, co je na

paláci krásného, — avšak z pkného materiálu ne vždy se udlá pkná
vc. Udlali z toho jen ohromnou kostku beze všech skoro okras a se-

verní fa^'adu bys docela dobe mohl pokládati bu za nemocnici nebo

kasárna nebo za dlnický dm, ti ostatní prelí jsou krášlena jen

eckými portiky, a i s tím je pohled na to k smrti fádní: comme un

grenier á foin, bátard du Parthénon, ekl Alfred de Musset.

Vniterné místnosti, do nichž dostaneme se snadno, na pouhou francouzsky

pronesenou žádost u portýra, také neposkytují architektonicky nic velkého,

a sín krášleny jsou vkusn a s obvyklým pohoillím královských sídel.

Nejpknjší ze všeho je pkný, slavnostní sál, dekorovaný slohem pom-

pejským, i se svými místnostmi vedlejšími. Sloupovím je rozdlen na ti

díly a ozdoben freskami z djin vojen za svobodu bojovaných. V zámku
jsou dv kaple, protestantská i)ro krále a ecká pro královnu u její

rodinu. O velkých svátcích prý oba krAlovští manželé cliodívaji do obou

kai)lí, aby žádnému toho nebylo líto, že je jiné víry.

Ohromná budova královská stála krále a jeho eckou zem deset

million frank a je za to Athénám jen pro ostudu. Jen pekrásnou po-
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lohu má na mírném návrší a z oken palácových je širý rozhled po atti-

ckém kraji. Vedle zámku krásný park, památka to po královn Amalii,

která dala jej založiti a upraviti na pusté, kamenité pd. Proto také

není to park v našem smyslu a s velkými trávníky jasné oberstvující

zelen, — leda v prvním jae je tam snad erstvo, — ale za to jsou tam

krásné palmy a nádherné výhledy ua moe, Akropolis a sloupy Olympieia.

Za parkem dostavují palác mnohem menších rozmr, tak aby se

tam vešel milující párek korunních manžel, kteí zatím bydlí v najatém

dom proti paláci královskému.

Záhy z léta sthuje se dvr na letohrádek Tatoi, vystavný dle Petr-

hofu, asi ti míle od Athén, nedaleko Tanagry a tam prý žije se docela

po venkovsku, bez etikety; pak ve Phaleru je villa královská, na behu
moe a tam královský rod se koupe a tráví ne smutné svoje chvíle,

úastn se všech zábav velkého athénského svta, který se tam shro-

mažuje do moských lázní.

O králi a dvoru ješt nkolik zpráv, sic vesms erpaných odjinud

a z doslechu, ale pece ne nezajímavých.

Osmnáctiletý princ dánský Vilém Kristián Adolf Bedich Jií, který

30. íjna 1863 jako král Jií pistál v Piraeu, pišel za nesnadných

okolností do své zem, ale s velmi dobrou devisou: „Moje síla je vlasce

mého národa," a nejlepšími úmysly: „Chci," pravil v prvním svém po-

selství shromáždným poslancm eckým, „uiniti z ecka vzor východních

království." A pokud mohl, dostál slovu . . . ecko bylo tehda zemí

chudou, politicky rozervanou beze správy, bez uiliš, bez prmyslu, bez

armády, bez úvru a jedin banditství tam kvetlo. Te bezpenost v krá-

lovství je taková jako všude jinde, co scházelo je, politické vluy se

klidní, dstojnictvo poíná si stejn ízn jako v íších proslulých bázní

boží a dobrými mravy a král uléhaje na svoji panovnickou postel mže
sob opakovati okídlená slova: „Dobrý boj jsem bojoval," do jichž kídel

musí však zatknouti nkolik per veejné dobroinnosti, která mu k tm
hojným ústavm dopomohla, jakož bylo vidti svrchu. Zavedený poádek
stál ovšem velmi mnoho práce a r. 1876 už už se zdálo, že král toho

déle nevydrží; cesta vší královské rodiny do Evropy tomu aspo siln

nasvdovala. Zatím však nastala válka Srbska a erné Hory s Tureckem

a král se vrátil, zstal, vládl dál a r. 1888 slavil za velkého jásotu

ecka a sympathií ciziny 251eté jubileum svého žezla.

Podstatn ulehily mu práci jeho vlastnosti osobní. Je to prý muž
intelligentuí, zpsob prostých, srdených, spojených s klidnou dstoj-

ností a ješt víc konstituní nežli demokraté, kterým vládne. Když se

vrací z nkterých cest do svého hlavního msta, neopomíjí nikdy telegra-

fovati svým ministrm, aby se upustilo od množství dlových ran, jimiž

dle pedpisu král má býti uvítán a prý, když vidl ponejprv otrhané

pastýe Spartské, kteí pišli mu dlat slávu odni jsouce jen chatrnými

plášti, bylo mu líto, že on si chodí lépe než oni. — Pak je nesmírn

pilný a pracuje prý již od asného rána. Po té odbývá inspekce a pe-
hlídky, pijímá ministry a dvakrát v témdni dává všeobecné audience,

ku kterým mže se hlásiti kdokoli z vrných poddaných, aniž teba díve

ohlašovati píinu slyšení. Uvádí se jako podivuhodná zvláštnost, že prý
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nemívá ani asu úastniti se spolené rodinné snídan a jídá v nejvtší

rychlosti ve své pracovn. Na milliony chudých pracovník nesúastnívá

se ovšem ani rodinného obda, jejž pojedí teba v dešti a v zim v n-
kterém kout nkteré stavby, továrny . . . Vdomosti jeho zvlášt v nau-

tických vcech jsou velmi dkladné a jemu piítá se zvelebení eckého
lostva. — A nejen duševn, i tlesn dovede prý ekm imponovati,

kteí rádi dají se okouzliti prvním dojmem.

K upevuní eckého trnu pomáhaly také velkou mrou rodinné po-

mry a píbuzenské svazky, zejména se dvorem dánským, ruským a

anglickým. Beze všech vojen a krve prolévání annexí Sedmi ostrov ión-

ských, Thessalie a ásti Epiru zvtšil si král Jií království o 16.106 km,

tak že te je vtší než Belgie a Hollaudsko dohromady. Proež si jej

v fiecku chválí a kdykoli se objeví na ulici, pozdravuje ho kde kdo.

A královna Olga tší se vtší lásce než kterákoli královna jiná,

chválí její štdrotu stejn jako její krásu, nebo as svj rozdluje jen

mezi svoji rodinu, trochu také hudbu a malíství, a chudinu. Nezabývá

se politikou nijak a proto má v fiecku jen samé pátely. Sama ke kaž-

dému je pívtivou stejn a žena z lidu najde u ní téhož pijetí jako

cho ministra.

S králem zasnoubila se 15. (27.) íjna 18G7 jakožto dcera velko-

knížete Konstantina Nikolajevie ruského a princezny Alexandry Sasko-

Altenburské.

Korunní princ Konstantin, vévoda ze Sparty, uar. 1868, zejména

proto je oblíben, že bude první opravdu ecký král, narozený v ecku
a v ecku vychovaný. Vychování jeho dalo se ovšem dle vzor více

nebo mén osvdených: ml nmeckého vychovatele dra.Liiderse z Bonnu,

pak se ho ujali etí dstojníci Sapunzakis a plukovník Mauromichalis

a právnická a státovdecká studia skonil v Lipsku a Heidelberce, kde

byl také lenem Saxoborussie.

Korunu dovedností a vdomostí nasadil si v Berlín, kde sloužil

u druhého gardového pluku. Dle podobizny je to hezký lovk a neml
dosud píležitosti njakým zpsobem se V5'znamenati a vlasti se uiniti

prospšným, leda že r. 1889, také 27. íjna jako otec, si vzal princeznu

Žofii pruskou, sestru umeckélio císae, aby zajistil ecku pokraování
svého rodu. Uitel etiny korunní princezny Mitzotakis charakterisoval

ji v eckých listech nmeckými slovy, že je „ein kluges Maedchen".
Na princeznu je toho málo.

Dvorský život jev Athénách velmi klidný. Král in politicis nepipouští

žádného vlivu než psobení ministr, a jen v nepolitických záležitostech rád

poslouchá rady svého nejvyššího dvorního maršálka Kunduriotise, který

vyniká zvláštním taktem v obtížném svém úad; také tajemník Kalinski

a intendant civilní listy Thou požívají velké dvry u krále. Vynikající

postavení má u dvora pítelkyn královnina, nejvyšší dvorní maršálkova

paní Theocharisova, (jejíž syn, tehda velký, štíhlý hoch, pobýval se mnou
v ústavu Oliátean do Lancy ve Švýcarsku, asi ped osmi léty), a vliv

její nepesahuje záležitosti osobní.

Spolenosti dvorní, ponvadž neuí šlechty v našem smyslu slova,

není, a ke dvoru má pístup každý, kdo zaujímá veejné njaké postavení,
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a v armád, a v oborech správy civilní. Proto také dvorní slavnosti

mají svj národní ráz a i velké kruhy a vznešené dámy rády pi tch
píinách se objevují v krojích národních, velmi malebných a arci také

pimen nádhernj^ch. Plesy bývají pi dvoe dva neb ti do roka a od
ostatních prý také tím se liší, že pi nich je více dstojník. Bohatá
spolenost athénská straní se ponkud armády a synkové její nepokládají

za nejvtší pvab moci nositi uniformu; také nevsty dávají pednost
dvojímu suknu jen, když je pi nm plný mšec. — Ku plesm velkým
bývá rozesláno pes 2000 pozvání, kdežto k malým jen asi 400, pi
emž zve se jen diplomatický sbor, hodnostái a náelníci ecké spo-

lenosti. Mimo to bývají asto veliké hostiny pi dvoe, odpolední recepce

u královny, pi nichž mimo spolenost „malých" ples bývají také

zástupci nižších kruh, purkmisti z venkova, poslanci venkovští a jich

paní. — — —
Opouštl jsem Athény, tou cestou k Piraeu, která vede kusem oli-

vového lesa, táhnoucího se odtud až ke Kolonu a Patisii, pes íku
Kephissos a kolem nepatrných zbytk starých zdí piraejských, cestou, po
které kráívali ped 2000 léty a díve Atheané. V Piraeu pístavu
ekal Apis na cestu do Malé Asie. Byl všecek zmoen, nebo kolem
Matapanu zmítaly jím vné tamnjší vtry. Komín vysoko byl zastíkán

slanou vodou, lana všecka byla vlhka a roubení pokryto bílým solným
prachem . . .

Rychlý let pes starou zemi eckou byl u konce a ješt všecek

zmámen jsem byl a jako spitý : žádný kraj nepsobil tak hluboko v mou
duši, by jsem zde byl krateji než kdekoli jinde. To tedy ty trosky

velkého Éecka, o nmž nám nevdli íci než dlouhé výklady o attickém

náeí a zvláštnostech homerského jazyka ! . . . A zase vší silou vzcházel

ve mn nesmírný stesk z marné té práce, kterou nás moili kdysi, dávno,

a kterou uili nás spíš nenávidti toho ušlechtilého genia eckého, jenž

v troskách tch dosud se zrcadlí a kterého zaínám poznávati teprv te,
z nepatrných jeho zbytk, a z jediného pohledu na ten arokrásný a

arodjný ecký kraj.

Násilím utlumuji v sob ješt další vzdechy proti neplodnému staro-

eckému slovíkáství, z duše rád bych rekapituloval všecky svoje vdo-
mosti o tch asech a z tch as, nicmén darmo se namáhám vzpomenouti
si na víc než na to nešastné jtaidsvca, naiÓsvEis . . .

—<.,is5^^s_-As=--
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Špaci.
Obrázek z horského kouta.

Napsal Karel V. Rais.

(Pokraování.)

,leéna Emi byla jediná dcera lesního na knížecím panství.

Myslivna otcova stála mezi lesy, opodál vesnice, a

žilo v ní jen pt lidí: pán, paní, dcera, služka a starý,

ustavin dímavý eledín.

Lesní byl muž sice prošedivlý, ale statný, vzpímený,
jiskrných oí ; za to paní dávno odkvetla. Manželství jejich

bylo z tch, jaká asto u panských úedník vídáme. Dva-

cetiletý pružný adjunkt uiní si známost s dívkou, jíž také do dvacítky

mnoho neschází, ale než se mže ženiti, je mu ke tyiceti. Ožení-li se

se starou láskou, bývá v manželství jejich pramálo radostí.

Tak bylo také u Eminých rodi. Tatík doma jen mrzoutil a radji

se toulal ; za to matka a dcera pilnuly k sob horoucí vroucností, a

duše jejich spolu takka srostly.

Když bylo Emince sedmnáct let, rodie vyjeli s ní do okresního

msta na prvý ples. Celou noc protanila s mladým, hezkým právníkem

a z hlavy ho již nepustila. Dostala a poslala nkolik set psaníek, plných

vzdech a písah ; o každých svátcích i prázdninách prožili spolu chvíle

rozkošné, jakými už odjakživa jsou ta dostaveníka mladých lidí. Pan
jurista konen picházel i do domu.

Ale po tech letech, sotvaže se novopeený doktor stal v Praze

koncipientem, zapomnl na písahy, na tichou lesní myslivnu, na dv
vrné tmavé oi a poctivé srdce — a oženil se s dcerou svého šéfa.

Emino srdce na prsou matiných uilo se zapomínati a v té lesní

samot chladlo. Když jí bylo osmadvacet let, matka zemela. Ale Ema
osamlá hospodaíc v tom tichém dom, v útulných jeho pokojích stále

matin milý stín tušila vedle sebe. Neuplynul však ani rok, a lesní hodlal

si pivésti druhou ženu, ješt mladou a bujuou.

Dcera macechy nedokala; vdla, že nesnesla by žití vedle cizí

osoby tam, kde dosud tušila neslyšitelné kroky své zvnlé matky.

Tak dostala se na Mlaka. Pohbivši všecky své radosti a touhy,

brzy žila jen z blaha své paní.

Na Mlakách byla již pt let . . .

liozkoší staré paní Rozvorové bylo zabývati se prádlem : perovná-

vati, prohlížeti ty snhobílé hranice košil, kapesník, punoch, runík,
ubrousk, záslon, všecko to bohatství staromóduích prádelník, z nichž

vonla levandule, kdoule, i tialky ; vroubiti, známkovati, vybírati chatrnjší

kusy, posílati je do chudýcli barák a nahrazovati je novými.

Stará i)aní nemla však na starosti jen prádelníky svoje, ale také

svých obou dcer. K pravé rozkoši bylo však teba, aby o ní nkdo vdl
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a slyšel, aby ji srden sdílel — tatínek to nebyl, jenerál také ne —
ale slena Emi.

„Sleno Emi, hlete, zas pl tuctu," šáteky, ubrousky, runíky
ukazovávala paní, a slena Emi prohlížela, zkoumala a pochvalovala.

„Sleno Emi, objednala jsem pl kopy nejlepší krkonošské véby —
práv jsem to napsala."

„To je dobe, milostpaní, budeme šít," upímn usmívala se Emi.

„Sleno Emi, nemyslíte, že je poteba do Vídn a do Prahy poslat

kávových a ajových ubrousk?"
„Taky jsem si to už, milostpaní, pomyslila."

„Objednáme njaký tucet."

„Sleno Emi, tak mne dnes v noci chytla starost, že ty naše dti
nebudou už mít dost punošek," zahoekovala paní.

„Tak zlé to, milostpaní, nebude, dtiky mají punošek ješt na
dlouho, ale nebude škodit, když se bude pamatovat pedem."

„Tak, tak, Eminko, pozvete mi sem tu naši tetku, dám jí práci,

beztoho chudra na ni eká!"
V pokoji slenin mnoho nedl do roka sedala švadlenka a praco-

valy ob. Milostpaní nkolikráte za den pišla je navštívit, prohlédnout

práci, popovídat.

Každý pátek pinesla slena Emi dv velké škatule a Kaka za ní

koš, do vrchu naplnný. Milostpaní postavila se ke krabicím, slena Emi
si k nim klekla, Kaka z koše podávala.

Slo to pravideln: Sem látka na nové dtské íšky, tam látka na

nové dtské íšky ; sem pl kopy vajec, tam pl kopy vajec ; sem hruda

másla, tam hi'uda másla; kapounek, kachyuka, kohoutek, peí, klobouky,
kabátky, látky na šaty, panenky, opiky a tak dále a tak dále. Zboží

z pražských sklad pes Mlaka putovalo k vídeské Božice a k pražské

Milince.

Milostpaní nespustila s krabic oí, dokud nebyly plny. Slena Emi
byla v tom rovnání mistr — radost byla podívat, jak pokládala kus ke
kusu, jak skuliny vyplovala, jak vše uložila, aby se nestalo nejmenší

škody. Potom se škatule uzavely, Emi s Kakou je zdrátovaly provázky,

Kaka rozsvítila svíku, Emi kapala vosk, ale pee pitiskovala si paní

sama. Sama také napsala prvodní adressu.

Tyto zásilky nenosil na poštu Špatinka, ale musila s nimi Kaka.
Jiná radost i starost paní Rozvorové byl domácí jídelní lístek. Kon-

ferenci o tom odbývala se slenou Emi a s kuchakou každou sobotu

a jednání týkalo se budoucího téhodne. Nebyla to práce tak snadná,

protože rozhodovala saisona, vzdálenost velkého msta, a ti dva staí

pánové rádi jedli dobe, nemli stejných chutí a libstek, k tomu paní

ráda je pekvapovala.

Nejprve ustanovily se polévky, potom omáky, peen, mouníky,
peivo ke káv, veee.

Psáti ten týdenní rozvrli bylo velikou radostí paniuou
;

pedítala,
škrtala, znova a znova napisovala, až byl celek jako dobe rozluštná

vta hudební. Bhem téhodne se sice njaká nota zmnila, ale akordy

zstaly celkem tytéž. Koncertní provedení svilo se potom slen kuchace.
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Když bývalo po tchto starostech, milostpaní íkávala: „A te si,

Eminko, taky u mne trochu sednte a budeme si povídat."

Paní vzpomínala na vnouátka, na dcery, vypravovala o bálech,

kterých užila sama, na které provázela dcery, o svatb své i jejich,

o tom, jak se kde tanilo, jedlo, jaké bývaly módy, o tatínkovi i Voj-

ánkovi. Nebo prosila: „Sleno Emi, vypravujte také nco ze svého

života, teba o paní matince."

A když Emi vypravovala, paní ke všemu projevovala nejsrdenjší

úasf. Proto k ní dívka tak pilnula. — —
Dnes probíraly spolu staré šaty i obuv mužskou i ženskou a dlaly

z nich hromádky.

„Tuhle jupku pihome Zmekm, Btce bude zrovna dobrá," švi-

toila paní.

„Ten kabát snad Fidrmucce, a to klukm pešije," ukazovala Emi.

„Snad aby jim to udlal krejík — loni to ty dti mly jako cho-

moutky," smála se paní.

„Když milostpaní bude tak laskavá, lepší to bude," svdila slena.

„Kováce, Eminko, prádla trochu víc — mla to ondy na bidle,

ale hrza bylo podívat."

„Límeky a mašle abychom poslali, kde mají vtší chasníky; ti naši

kocoui sic na módu netrpí, ale zachovalé je všecko."

Slena Emi ráda tem páním vyhovovala.

Starý pan Rozvora spal z poátku jako dub, ale po malé hodince

pronásledovaly jej pemrzuté sny. Ti ertoví špaci hráli v nich prim.

Probudiv se, byl zle rozbruen ; brouse pokojem, umioval si, že tu

záležitost jenerálovi pec jen tak zhola penechat nesmí.

U svainy sice nemrzoutil, aby se Anika netrápila, ale sotva dopil,

povídal, že musí po hospodáství, a odešel.

Když paní Rozvorová s jenerálem opt osamla, ptal se jí šeptem:

„íkal nco? Neíkal? Co ta faleš?"

Paní usmívajíc se, záporn mávla mkkou rukou.

„I nic, Vojáuku, nic — njaké mušky ml v hlav, snad v lese

se ho chytily — vždy ho znáš."

Jenerál pecházeje pokojem, pobruíval: „Kuliferda jeden!" a v duchu

86 chechtal: No, pokej, pokej, co já ti schystám — budete se smát oba.

V téže chvíli starý pán jda k chlévm, setkal se s Rajtoralem.

„Všecko v poádku, railostpane," hlásil mu nádvorník. „Ten bulík

nám pomalu mámu peroste," a radostn vycenil zuby.

Milostpán neodpovdv, oste zadíval se na strejce.

„Vy jste z kraje?" zeptal se ho z hluboká.

„Porouejí," skloniv hui^atou hlavu, odpovídal nádvorník.

„Jsou u vás zahrady?"

„O jé — zahrad !"

„Jsou na nich špakové?"
„Špak jako much!" houkl Rajtoral.

„Mají na stromech truhlíky?"

Rajtoral radostn roztáld ústa a kývaje, sípav se smál.
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„Dovedete takový truhlík?" stále chladn, dkladn jako zkušební
komisa pokraoval milostpáu.

„Já, milostpane?" a Rajtoral se nadmul — „Sto a ne jeden, nco jsem
jich povsil — mli u našeho hospodáe takovou hrušku, ovesnici "

Milostpán kynul, aby mlel.

„Ale to není jen tak," vykládal, ukazovákem míe k strejcovu srdci,

„to musí všecko být podle míry, špaek nevleze, kde si všecko nevymí!"
Rajtoral zase roztáhl ústa a sípav se zasmál.

„Znám, milostpane — na fous to trefím!"

Pan Rozvora spokojen pohladil si bradu.

„Dobe, strejce, udláte honem ti truhlíky, za každý dostanete

zaplaceno. Ale slyšíte, ped Špatinkou zuby ua zámek," a starý pán
ostrýma oima Rajtorala div neprobodával.

„Porouejí, milostpane — jako hrob!"

Rozvora vážné odcházel; ale ješt se obrátil a pravil: „Povídám,
zuby na zámek ped Špatinkou a ped každým!" a zahrozil.

„Jako hrob, milostpane!"

Rozvora zamyšlen odešel do zámku, Rajtoral skoil do chléva, protože

se mu ústa roztahovala k chechtotu . . .

Veer sedli staí pánové v nejlepší nálad, ani nezabrueli, ani se

neporýpali, ale paní dobe pozorovala, že se jim obma chvílemi v oích
potmšile zablesklo, a že se potají ušklíbli.

A byli k sob pozorní, jak už dávno nebyli . . .

IV,

Spatinka zervenalý, rozkolébaný, starou loveckou brašnu maje pes
sebe, vešel do zámeku a pímo vzhru k ekcelencpánovi.

Nesl „poštu".

V kabinetu bylo kouem šedo, a jenerál sed za stolem vybafoval

ješt celá mrana.
„No servus, Spatinka — jestli pak jsou tu ty spisy o budkách?"

vítal starocha rezavým hlasem.

„Nejsem dokonalý znalec, ekcelencpane, ale na jeden balíek pode-

zení mám !

"

Spatinka pi té ei zásilky rozkládal po stole.

„Tak tak — tu ho máme!" radostn broukl si jenerál, a již pro-

vázky i kusy obalu létaly na podlahu. Spatinka sbíral je jako hladový

psík sousta.

„Jsou — jsou — " chechtal se jenerál a rychle hrabaje se v listech

tí došlých knih, ukazoval Špatinkovi: „Koukejme, tady je máme —
a jaké — pane, takovéhle u nás na topolech nebývaly, na tyto je radost

podívat — a tuhle také — a všecko pi nich udáno : vejška, délka,

všecko — všecko — Ale te, Spatinka, honem pro Fidrmuce!"

„Ekcelencpán porouí," uklánl se posel, „v plhodince je Fidrmuc
tady — bude-li, prosím, doma, jakože bude!" a již byl ze dveí. Ale

sotva je zavel, oddychl si, zahvízdal na slepo a klidn šel k pokoji

Rozvorovu, aby také odevzdal denní poštu.
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Milostpán skren sedl na pohovce, brejle ml na špice nosu, na

stole rozložené klešt, kladívka, šroubky, pilníky a šáral cosi v zámku
neobvyklého tvaru.

„Milostpane, prosím, pota," hlásil Špatinka, a zásilky vybíraje

z brašny, rozkládal je po stole.

Rozvora jakoby neslyšel, vyklepával cosi z nitra zámku ; kroutil jím

na všecky strany a tásl si jím ped ušima.

Špatinka rozloživ ,potu', pozdravil a odcházel. Ale tu milostpán

ustal v práci a kikl: „Slyšíte, strejce, tak co ti špaci?"
Staroch prohnul se jako prut, sešpulil rty a nasládle odpovídal

:

„Knihy jsou tu, milostpane, plán na ty truhlíky je v nich hromada,

zrovna nynko mám bžet pro Fidrmuce."

Rozvora voupl si brejle ped oi, na Špatinkovi utkvl dlouhým

pohledem, ale pokynuv, že je dobe, neekl slova.

Špatinka tiše se odplížil a hopkoval do eledníka. —
Truhlá Fidrmuc zstával na kraji vsi. Doškový, tmavým mechem

porostlý jeho baráek kolem dokola obložen byl slámou, chrastím a roštím;

kril se, jakoby marn zápasil s dímotou a již již chtl usnout. Ze v nm
zstává truhlá, pravila hranice prken, na záhrobní vyrovnaná, a na ní

dv nebarvené postranice postele.

Ti Fidrmucovy dti honily se ped barákem ; nejmenší mlo jen

umazanou košilku, v týle svázanou tkanikou, tváe a nohy mrazem zrudlé

;

baculatý kluk byl v krátkých, v zadu zapjatých štrukskách na provázku,

prostední dve v sukýnce s velikými záplatami — každá byla z jiného

konce svta.

Ctyry dti Fidrmucovy byly ve škole — a nkolik jich pochovali.

Když byl tatík na podzim s dtmi u zápisu, musely samy udávati

kestní jména, starému se to pletlo. Poád jen íkal : „Nemají za zlé,

ale když jich je tolik, jednomu se to konen p],ete."

Bosá a prostovlasá Fidrmuata honila se po zmrzlém palouku jako

by již bylo nejpknjší jaro. Nejmenší pevalil se každou chvíli a kolem

úst byl blinou uniudn.

Ale najednou zstali všickni jako omámeni — to že Špatinka chvátal

k jejich baráku.

„Tatínek doma?" vlídn, ale vznešenosti své nezadávaje, ptal se staroch.

Dti ani muk, ale vyvalených oí s nho nespustily.

Špatinka nedbaje, po záhrobní hnal se do sín. Sotvaže do baráku

vešel, dti za ním; nejmladší nemohouc staiti, dvakráte se pevalilo,

ale honem zas bylo vzhru. V nízké, zauzené sednice, v níž pro staré

domácí harampátí a kusy rozliného nábytku nebylo hnutí, mistr Fidrmuc

dlal ke staré malované kolébce nová kolébadla. Byl, jak z postele vy-

lezl, jenom rozbitou, režnou zástru si uvázal, modrý šátek stril za ní

a rukávy plátné košile vysoko vyhrnul.

Ml nízké, šikmé elo, dlouhý hrbolovitý nos, na ostré brad trochu

rozesetýcli, pizrzlých, šttinatých vous. Byl tuze kostnatý, ramena mol

samý hrbolec, lopatky velké a ostré; pi práci mu v zádech vrzalo

a chrupalo. —
Nežli Špatinka otevel, slyšel, že si mistr hlun prozpvuje.
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„Pánbh dej štstí," pozdravil otevev obecpané dvée, a již mu
tíštky a boblovaky zašustly pod nohama.

Fidrmuc ustál v práci a na hosta vykulil vypouklé oi.

Mistrová, sndá, ernooká, ulehlá ženština stojíc u kamen, v nichž

praskalo smolnaté díví, honem strila ob ruce pod zástru a vstoupla

dál do kouta.

„To jsou k nám hosti," vzpamatovav se trochu, pravil Fidrmuc.

Spatinka rozhlédnuv se, vážn spustil : „Miste, ekcelencpáu — jenerál,

víme — chce s vámi mluvit!"

Dti vklouznuvše do sedniky, pikrily se k matce a zahledly se

na panského posla.

„Krista Pána!" vyhrkla Fidrmucka.

„Co pak se stalo, pro panika," jektal muž a brada se mu rozklepala.

Spatinka se ušklíbl.

„Njakou práci bude potebovat," vysvtloval.

Do mistra jako když bodne; pehodil nohu pes stolici, zahodil

šátek a odvazoval zástru.

„Jest-li pak to, táto, dovedeš?" úzkostn ptala se žena.

„Bodej by nedovedl —• co pak Fidrmuc! Sám jsem ekcelencpánovi

radil, aby s ním promluvil," kázal Spatinka.

Mistr shánje kalhoty, významn pohledl na ženu.

„Co pak tohle kutíte?" ukazuje na kolébku, ptal se Spatinka. „Komu
pak to zas bude?"

Mistr oblékaje se, krátce se zachechtal a pravil: „I to je naše —
vždycky k jaru abych to dával do poádku!" a zase se mekav zasmál.

Také Spatinka se rozchechtal, ale Fidrmucka honem pikládala

. do kamen.

„Tak, miste, u nás na vás pokám — ale dlouho nedlejte. Pánbh
vás opatruj, mistrová!" a Spatinka lib se usmívaje odešel.

V sednice bylo chvíli hluboké ticho.

Potom dti i s mámou skoily k tatíkovi, jenž hledl se honem
ustrojiti ; ale všecko se mu pletlo.

„love, co to pro tebe mají najednou," volala žena.

Tatík jen rameny pokril.

„Dej mi honem vody, Nána, a se ošpláchnu!" porouel.
Chvátala ke kamnm a sdrátovaný hrnec postavila na lavici.

„To budeme mít penz, vite?" zamlaskl si nejvtší kluík.

„Kdybych já z toho nemla strach!" vzdychla máma a spínala ruce.

„Prosím t, Nána, snad jsem jakživ nevidl práci," máeje si hustou

paruku breptal muž. „Tady ji pravda nedlám, ale dlával jsem, dlával!"
Piísl se, oblékl nedlní kabát, epici hodil na hlavu a vzav skládací

míru, hnal se z baráku. Celá rodina za ním.

„Jenom, prosím t, táto, nco tam neprove — chovej se peci,"

volala za ním se záhrobn.

Fidrmuc neodpovdl ; šel, hlavu naped, lopatky do zadu vysedlé,

v tle hubený. Dti bžely za ním pes dvr a provázely jej zrakem,

dokud nezmizel mezi chalupami.

Vrátivše se do baráku, rozsadily se po sednice a toužn ekaly.
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„Jeuom jest-li ten náš táta nco neprovede," pes tu chvíli po-

steskla matka.

„Oho! Jen pokejte — " tatíka bránil kluk.

Ve tvrthodince byl mistr zpátky. Pod paží ml knihy a zle se

mrail ; sotva vešel, odplivl si do kouta,

„Dovedeš to, love?" vítala jej žena.

„Co vám chtl — co budete dlat?" ptaly se dti.

Hodil knihy na stl, sedl na lavici, otel si spocené elo a povídal

drsn: „Já myslil. Bh ví co bude — " a zase se zamlel.

„No tak kaž!" zajekla Fidrmucka, a kluk otvíral knihy,

„No co — truhlíky na špaky mám dlat! Jdeš od toho, kluku!"

brykl vztekle.

Dti daly se do kiku a chechtotu, matka zlostn obrátila se ke

kamnm, V mistrovi všecko kloktalo-; vstal a kabát shodil jako divý,

„A to ten Špatinka pijde a tváí se, jako bys mel nkomu do

zámku dlat vejchyst!"

Mistr nepromluvil.

„S lepší prací jdou jinam, hodí ti jen to, za co nic nedají!"

„O to ne, to ne, Nána!" ozval se, „To on takový jenerál platí

jina než tihle z chalup — dv anky mi dal oupedkem!" a Fidrmuc

hodil na stl dv zlatky.

Zas chvilku mleli,
*

„A na jaké špaky?" již vlíduji zeptala se žena a sebravši zlatky,

ukládala je do police.

„Na špaky — na ptáky. Kde pak my rozumíme, jaké takoví páni

mají divné a divné miškulace v hlav. Chce mít na zahrad špaky, aby

mu zpívali, a proto jim mám dlat truhlíky. Tuhle ta lejstra mi k tomu
dal, je to tam všecko podle míry, na vlas. No, vysyp ty bandory, Nána,

a se najím, musím k hajnému, na tuhle práci musí být zvláštní devo!"
„Inu, jaká už pomoc," usmála se žena, „teba to byly truhlíky na

špaky, jen když zaplatí."

Ta slova mistra trochu potšila, stydl se prve, že k niemu jinému

pánm není, než aby dlal takové hlouposti.

„O — ten zaplatí!" pochvaloval. „Honem to musí být v poádku —
ti truhlíky mají být, jeden jako druhý; jeden pijde na hrušku a dva

na topoly. No, rád se podívám, povede-li se to. Já si dám práci

!

Takové peníze si to dá stát —• já vím, že jen za ty knihy dal kolik

jednušek," pisedaje k baudorám, rázn vypravoval.

„Tatínku, jaké to tam má a co vám íkal?" ptal se synek.

Tatík se usmál, pohladil šttinatou bradku a pravil : „Povím vám to

teda z konce!" a poal vypravovati od zaátku.

Ozáeným oknem rozlévala se již po podlaze i po stnách svtelná

zátopa, když jenerál Zubr v posteli zachrel, dušené zakašlal a posadil se.

Popativ do okna, honem zase pimknul víka a mnul si oi. Ale potom
rychle vstal. Jakoby mu v malých oích bylo uvízlo po kapce té slunené

záe ; tak mu nad tím pkným jarním ránem svítila ze svraštlých tváí.
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Obléknuv nohavice a trepky, pistoupil k okuu, ab.v se podíval na

zahradu a do vršku; ale jen se rozhlédl a již se mu obliej zle rozmrzutil.

Hlavika se mu roztásla, a z dásní zacrela slova: „Osel— Špatinka!"

Rozhnván, vre, dvakráte pebhl od okna ke dveím.

Opt rozhlédl se po zahrad, jakoby se mu bylo zdálo, že se prve

mýlil, ale ješt mrzutjší hnal se k umývaku. Myje se, pes tu divili

vyrazil kus nesrozumitelného slvka a do vous zlostn zaprskal.

Když se spšn esal a oblékal, všecko v nm hrálo ; sotvaže trošku

byl v poádku, zazvonil na Špatinku.

Strejc byl tu v minutce ; do dveí vplížil se jako schlíplý a pihlouple

se usmívaje, ponížen pozdravoval.

„Na — oni Špatinka — oni mají pam — vždy to spletli všecko!"

rozdurdn, slova rychle drmolil jenerál.

„Ekcelencpán ráí porouet," koktal staroch nerozumje dobe,
pro hned z rána dostává.

„Neekl jsem na ten topol, na ten topol, na tamtu hrušku? A zatím

všecko viáí až tam vzadu u plotu!" ve výtopku pokraoval jenerál.

„Pro rány do hlavy!" zajekl Špatinka — nvisí, ekcelencpane?"

a udlav krok v ped, nahnul se a zdaleka pohlížel oknem do zahrady.

„Na — ješt se ptaj!" houkl jenerál.

„Visí — na mou milou visí — " vzdychl strejc — „ale my, ekcelenc-

pane, nepovsili!" a vzpímiv se, odhodlan pohledl jenerálovi do tváí

a kroutil hlavou, že ne.

„Nepovsili — ale vždy visí!" bublal jenerál pohlížeje se Špa-

tinkovy užaslé tváe na zahradu a zase zpátky.

„Visí — ale my nepovsili, ekcelencpane — snad nkdo jiný nám to

pes noc provedl ; možná, že Fidrmuc chtl udlat radost, povídal mi vera,

že to ráno pinese," štbetal Špatinka. Ale podívav se do zahrady ješt

jednou, vykikl: „A pro pána krále, tohle pece nejsou naše truhlíky —"

Jenerál odstoupiv od okna, pistoupil až ke Špatinkovi a pohledv
mu oste do oí, pravil zlostn: „Oni, myslím, nedospali!"

„Dospal, ekcelencpane, dospal a dobe — " kroutil se staroch —
„ale ty truhlíky naše nejsou, nco takového bysme s Fidrmueem na strom

ani nedali — kouska plánu na tom není, je to jako kaple, naše jsou

doista jinaí, na vlas podle tch spis."

Jenerál chodil kabinetem všecek popleten.

„Povídají, že naše nejsou?" ptal se zastaviv se ped samým Špatinkou.

„Nejsou, ekcelencpane, tohle by Fidrmuc neudlal!"

„Tak í jsou?" rozkikl se jenerál.

Špatinka couvnuv poškrábal se za uchem.

„To je tžko, ekcelencpane, doista nic mi povdomo není," breptal,

ale v kotrb již ml jasno. Vzpoml si na setkanou s milostpánem, když

uhánl s jenerálovým psaním, a na pedverejší jeho doptávky.

„Leda by snad milostpáu — " pronesl nahlas.

Jenerál zadíval se na divoce, brada se mu rozklepala a vyhrkl prudce:

„Milostpán? Milostpán?" a zase dvakráte pebhnuv pokoj, huboval:

„Že oni, Špatinka, všecko vybreptali? Že nebyl jazyk za zuby?"

Špatinka jen se rozpaky kroutil.
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„Nevinn, ekcelencpaue, zcela nevinn — když jsem nesl to psaní

a plány, railostpáu zrovna zrovninka mi pišel do cesty —

"

„Tak tak, Špatiuka, tak tak, hned za tepla to ekli a potom sli-

bovali, že nikomu pod nebem —- tak tak!"

Špatinka stál schlíplý
;

jenerál rychle pecházel a hlavika chvla

se mu smutkem, že má po radosti. Te už trochu Rozvoroví rozuml,

te vdl, pro íkal : faleš — faleš —
Ale Špatinka se již vzpímil: „Prosím tisíckráte za odpuštní,

ekcelencpaue, doista nevinn jsem do toho pišel ! Ale ráím prosit —
do tchhle kaplí špaek nepjde, tam aby šla sojka nebo vrána, ale ne

špaek — malý pták!"

Jenerál zdvihl hlavu.

„Že nepjde?" a v koutcích kmitl se mu úsmv.
„Nepjde, ekcelencpaue, nemže, tam aby šla sojka nebo vrána!"

Jenerál zastavil se u okna a hledl k budkám. Náhle se rychle

obrátil a postaviv se ped strejce, komandoval: „Te se starají, Špatinka,

aby naše byly, kde mají být — a jdou!"

Strejc klan se, vyplížil se ze dveí.

Loudaje se se schodu na schod, uprosted se zastavil a vzpomínal;

napadlo mu, jak se Rajtoral v posledních dnech podivn šklebíval.

„Co se štííte, strejce?" ptával se ho Špatinka.

„I jen tak — pro by se lovk nesmál!" odpovídal nádvorník.

Že on Rajtoral ty truhlíky stloukl a povsil ! Špatiuka honem uhánl
k nádvorníkovi.

Jenerál opt pecházel kabinetem, ale kdykoli piblížil se k oknu
a pohledl ven, vždy zasvištlo mu se rt: „Tohle je faleš!"

Když pišel k snídaní, paní sama sedla u stolu. Celo mla pe-
vázáno bílým šátkem, a jakkoliv bylo patrno, že chce jenerála pivítati

co nejvlídnji, úsmv její nebyl svží a jasný, jako jindy býval.

Pohled jenerálv zmkl rázem.

„Co pak — hlavika Aniku holinka?" ptal se mazliv.

„Ba bolí —• celou noc nedala pokoje," usmála se.

„Tak pro doktora — Aniko — honem a nkdo jede!"

„I jdi, Vojánku, kdo pak by hned shánl doktora — bolí a pe-
stane sama!"

„A kde je Váša?"

„Kde už toho je konec — nkde brousí —

"

„Utekl, aby se se mnou nepotkal!" pravil hnviv.
„Co pak se zas stalo?" nevinn usmála se paní.

Jenerál poal celou historii vypravovati od poátku.

„Takovou jsem chtl udlat radost" — povídal —- „a tohle z ní

mám," a vedl paní k oknu: „Povsil si své truhlíky — a mn bude
íkat faleš! faleš! To jsem si od Váši nezasloužil!" kouil žalostn.

„I ml, Vojánku, íkal, že u nás špakovo nezstanou —

"

„Nezstanou — tak pro mi to dlal, pro?"
Paní byla tou lítostí srden dojata.

„Že bys se hnval, Vojánku, co pak Vášu neznáš?" a vypravovala,

jaké ervy ml s tmi špaky v hlav Rozvora.

37
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„Nic se na nj uemrz — starost to byla, že snad lidé eknou, že on,

zkušený hospodá, nepišel na to, na pipadl jeuerál. Povsil svoje budky,

ale nic plátno, myšlénka je pec jen tvoje," dodala s mírným úsmvem.
Jenerál postavil se, jakoby stál ped plukem.

„Radost mi zkazil," ekl srden, ale hned pidal písn: „Dobe
jsi ekla — myšlénka je moje ! Dnes ješt budou tam naše budky — —
co pak on myslí, že se špaek všude nakvartýrujé? Do tch našich

pjde — do tch jeho aby šly sojky a vrány!"

Paní usmívajíc se pisvdovala.
„Potom a se Vašek zlobí — chtl jsem mu udlat radost, ale bude

mít ostudu!" a jenerál dokázav, usedl k snídaní. —
Za hodinu potom pišel mu Špatinka oznámit, že mistr Fidrmuc je

s budkami tu, jednu pinesl na ukázku.

Jenerál prohlížel si ji s dtinnou radostí.

„Ekcelencpane, ráím prosit, tohle je jinaí dílo — to není jako

ty kaple," pochvaloval Špatinka.

„Ale jest-Ii pak tam špaek vleze?" semknutými prsty zkoušeje

otvor v kornaté stn, starostliv ptal se jtíuerál.

Špatinka se hrd usmál.

„Žádnou starost, prosím ponížen, tuhle na to prkénko se postaví

a hup ! do ní!"

„Nu dobe, dobe, Špatinka, jenom aby!" smál se jenerál.

„Všecko je na vlas podle tch plán —

"

„Tak te do práce, a je nepromeškáme!" kázal jenerál. „A tam

do tch mžou jít sojky a vrány!"

Sluha chechtaje se odešel, a jenerál se strojil, jakoby chtl na

Krkonoše.

Sešed na dvr, sám dával rozkazy.

Mistr Fidrmuc lezl po stromech jako starý zkušený opiák. Dti
jeho stály za plotem tak, jak ondy bhaly ped chalupou, a s tatíka

oí nespustily.

„Jako klec tu sedí, ekcelencpane, jako klec — nepjde-li ši)aek

do tch, tam do tch nepjde," s vršku topolu oznamoval.

„Dobrá, dobrá, miste — ale nezdají se vám trochu malé? U nás

to myslím, bývalo vtší!" zdola volal jenerál.

„Zrovna dost, ekcelencpane, na vlas podle plánu," odpovídal mistr.

„Vždy ono, ekcelencpane, i to zvíe rozumí, co je umlá práce

a co jen tak ledacos. Tyhle naše dlal pece mistr — ale já vím, kdo
tam ty sekal — Rajtoral, Rajtoral nádvorník, a ješt se mi poád šklebí:

,Strejce, u ekcelencpána to máte na kaši!'" ulevoval si Špatinka.

Jenerál sem tam pebíhaje, se všech stran prohlížel, dobe-li budka
visí; podle kompasu zkoumal, je-li otvor pkn proti východní stran

a oste komandoval.

Paní Rozvorová, ješt s tím ovázaným elem, stála u okna jídelny

a chvíli to pozorovala. Dvakráte zaukala do skla a starostliv volala:

„A nespadne, Vojánku, a nespadne!" Potom radji odešla nemohouc
vidti, jak ten Fidrmuc leze po vtvích.

Když byly budky povšeny, mistr sesoukal se dol, a jenerál mu platil.
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„Nu, dobe — te budeme ekat, a pijdou-li, dostanete jCšt jednou!"

Vrátiv se do svého, radostn chodil kabinetem, každou chvilku za-

stavil se ped oknem a dušené se zasmál . . .

Když Špatinka mistra Fidrmuce vyprovázel, Rajtoral na dvoe spra-

voval vz, Špatinka se na ušklíbl a povídal hrd: „To se podíváme,

kdo to bude mít na kaši !

"

„Takyže se podíváme!" chechtal se uádvorník.

U cesty ekaly na tatíka Fidrmucovy dti.

„Co jste dostal, tatínku?" toužebn ptal se nejvtší kluk.

„Ješt ti anky," hriv rozesmál se Fidrmuc.

Kluk rozpelašil se k baráku, aby honem donesl mám tu veselou

rávu. —
Toho dne jenerál Zubr pišed k obdu, na Vášu jen zamžoural, ale

paní ptal se vele: „Na, Anika, hlavika pestala?"

„Pestala, Vojánku — ty jsi starostliv," usmála se; ale bylo patrno,

že docela po bolesti není.

Jenerál mlky usednuv, dal se do polévky.

„Tak už jsi všecky budky povsil?" paní potmšile se tázala.

„Všecky," pisvdil, a zpod oboí chmurn pohledl na Rozvoru.

Ten ani nemukl.

Jenerál nemluv jedl rychleji než jindy a s talíe oí nepovznášel.

Teprve po hovzím písn podíval se pes stl a ekl oste: „Zas mžeš,
Vášo, íkat: faleš — faleš!"

„Vždy to byla faleš, ne?" klidn, elo maje hluboce staženo od-

])ovdl Rozvora.

„Nebyla, Vašku ! Clitl jsem udlat radost sob, Anice i tob —
žádnou faleš!" odbýval jej Zubr, a tebaže mluvil rychle, prudce, vy-

znívala z tch slov lítost.

„Tak vidíš, tatínku," pidala paní a kárav pohledla na muže.

„No — snad nemusí hned být mrzutost, však oni beztoho nepijdou !"

rozpaité ekl Rozvora a snažil se zasmát.

„Jen si íkej nepijdou, uhlídáme!" ušklíbl se Zubr.

Potom opt jedli mlky.
Když jenerál od obda po\stal, šel k Vášovi, poklepal mu na ramena

a zasmál se: „Ale do tch tvých truhlík aby šly sojky nebo vrány

a ne špaek." Hlavika klepala se mu radostí.

Rozvora se z hluboká zasmál a hroze svým dlouhým ukazovákem,
huel: „Jen se nesmj, jenerále, jen se nesmj!"

„Povídám — sojky nebo vrány!" a jenerál se znova rozchychtal.

„Jen se nesmj, jenerále — v takových, jaké já mám, už byli,

v takových, jako jsou tvoje, sotva!" mírn odpovídal Rozvora, ale hadí

Jazýek šlehal z tch slov.

„Sotva? Myslíš, že ten pták nepozná, co dlal mistr a co njaký
uádvoniík? No pokej, Vášo, budeme ekat!"

„Budeme," kývl Rozvora a klidn pohladil si houš vous.
„Jen ekej — na ty sojky a vrány," chechtal se jenerál a belhav

chvátal do svého pokoje.

r Vidíš — to máš Vojánka!" pravil Rozvora, sotvaže jenerál zavel.

87*
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„I ml, tatínku, jste jeden jako druhý, hašteíte se jako špakové,"
odvtila mkce.

Rozvora zamraen hledl k zemi. Teprve když paní pravila, že si

také pjde chvilku lehnout, zadíval se na ni udiven a ptal se vroucn

:

„Není ti dobe, maminko? Rajtoral dojede pro doktora!"

„Aby nejezdil, tatínku!" zasmála se a bradu sevela mu do své

buclaté dlan.

Hledli si chvilku do oí.

„To se rád podívám, jak to s tmi špaky dopadne," ekl veseleji,

„jenom aby jenerál neprohrál zas Však je proto jenerál!"

„Ty, ty, tatínku," zahrozila na, a rozešli se k odpoinku.

(Dokonení.)

Dti na Chodsku.

Kulturní obraz. Napsal Jan Fr. Hruška.

(Pokraování.)

Vidí-li dti letti vránu a vrána nekráe, mávají za ní rukama
a volají vytahujíce hodn první slabiky

:

Vrána letí,

nemá dti,
my je máme,
neprodáme,
Pámbkovi*)
šechny dáme.

Volá-li však vrána: „K vám, k vám," odpovídají dti radostn
„k nám, k nám!"

Když se slétají na sklonku léta vlaštovky v hejna, hned to vidí

dti a povolávají na n: „svarba letí, svarba letí."

Taky tak, když vidí hejno špak.
Pijdou-li na žábu ropuchu, mžikem si položí kluci tsn ruce na

ústa, jakoby mli „doví jakej" strach, aby jim žába „netíkla do huby

jed" ; ale s pokojem jí nenechají, nýbrž když to trvá chvíli a nikdo není

„jedem" otráven, sundávají se ruce jedna po druhé s úst a za chvíli —
letí ubohá žába za nesmírného kiku do oblak. Daly ji na „pádlo", na

krátkou hl, podepenou ne zrovna uprosted kamenem a udeivše jinou

holí na kratší konec, vyhodí tak žábu na druhém konci položenou do výšky.

") var.: hu Bartoš
za pt kroš:
hej. do lesa

pro kus masa!
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Více se bojí dti hada ; ten si chapne, povídají, když se rozhnvá,

ocásek do tlamiky a lítá, nikdo mu neutee.

Málo menší strach jest ped „nedopejrem". To samy matky volají

v šírání na dti, aby utekly, že se jim zaplete „nedopejr" do vlas. Go
tam bude dlati, nezpytují, neznají také žádného píkladu, že by se to

bylo kdy stalo, pece jim však nikdo netopýra z tohoto zlého úmyslu

nevymluví. Jest už za to dávno nad ubohým tvorem vynesen a tradicí

ddn zvláštní rozsudek: kluci, když netopýra za dne dostanou, pibijí

jej za kídla na vrata, kde jest ubohému tvoru bídn zahynouti.

Podobn bojí se „ištrky" a „hlasiky", že by je „vofoukly".

Veliký zálusk mají dti chodské na ptáky; kdyby je tak uml
klouek malý schytati, jakoby chtl, „nevlízli by brzy do sencí". Jenže

se mu, když se s tou láskou ku ptákm pizná, smjou: „Nasol mu
vocas a dostaneš každýho". Nkterý však už taky pozná, že ho chtjí

„navect" a ví, že se musí vzít na ptáky ne sl, nýbrž „betýnka" a

„vlašiny" a „kápicl", jak to slyšel a videi od starších.

Pijdou-li kluci na koníka polního, každého hned zapáhnou a „k"
musí tahat náklady, pivázané mu nití na kídla, že bývá teba hrozného

„bjíkáuí" a k sotva hne. Bjikání na štstí upozorní starší, jakou ti

malí tropí neitelnost a tu bývá potom hned po potahu, a vozka zvlášt

horlivý dostane i na pamtnou, aby netrápil bezbranných zvíátek.

Tak by také týrali dobrého bžce „šmírníka" (stevlík mdný),
ale ten si ze zajetí sám pomže: než si zpomenou, „pošmíruje" je ze svých

ukrytých zásob, a pak ho kluci rádi pustí.

Velikána brouka „rohlíka" — roháe — zavírají si do klece

jako ptáka.

Nemalým pokušením jsou pro dti na Chodsku, když prší, „ry-

míky" a v zim klouzaky.
Jak jen sbhne po dešti nejvtší voda, už je, asto proti pedbž-

nému varování a zakazování mamiek, plná náves dtí, a kde jaký po-

tek, všude se dlají rymíky. Co tu spchu, co tu práce a co tu sta-

rosti, aby se rybník „nestrhal" a za tu všecku práci bývá obyejn vý-

plata — „na kalhoty". Jaká to odmna za všechen spch, a to všecko

jenom . . . pro ten drobet bláta na kalhotách! Ale co, než bude zas

pršet, zatím to bolet nebude : pjde se zas a bude se zas pospíchat, aby

se rymík „nestrhal" a v tom spchu budou se zas kalhoty špinit — co

potom za to bude, na to se nevzpomene.

Na klouzace vypadá malý Chodáek kabrácky. Bruslí nemá, ani jich

nezná dle jména a taky jich nepotebuje : jde to dost dobe po devácích a

ani starý švihák nedokáže na bruslích, co takový malý kotejš na devácích.

Jezdi do zadu, jezdí po bobku, mezi jízdou sedá na bobek a vstává, pi tom
ješt nkdy „pumpuje" — rukama napodobí pumpování— dlá „cvoky"
—^jedo ])() jedné noze a druhou mezi jízdou rychle do klouzaky dupá a

klapá, jako když cvoka klepá cvoky. Když je dtí víc, sestavují „mašiny"
- klouzají se v ade, držíce se jeden druhého okolo beder bu na bobku

nebo stoje — a jiné a jiné kousky provádjí. Na klouzace „s kopeku"
klouzají se zas nejvíc po devácích, jen nkteí mén kurážní a poho-

dlní po saních. Kluk spustí se s kopce „jako šipka" jen prost stoje,
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nebo se oprou o „samosliku" *), již si dají obyejn na pravou stranu,

konec vezmou do levé ruky a pravicí se oprou o naklonnou hl a tak

se o ni opírajíce jedou; pomocí samosliky dají se zas všelijaké umlé
kousky provozovati, jenže ty, jak se dá pi té prudkosti jízdy oekávati,

asto konívají krvav. Kteí kluci jezdí na „sákách", nechávají si dlat
„bajzary" — jiný kluk eká uprosted klouzaky a v nejprudší jízd chopí,

jedoucího za nohu a zatoí jím, takže se tento toí nkolikrát „se všim se

sanma". Nebo jezdí „na žábu" — lehnou si na san na prsa a nohama
v zadu házejíce jako žába, když plove, tak „rejdují" ; nkteí i na san
klekají, — „na klekáníka", nkteí spouštjí se s kopeku pozpátku. Také
"tyto kousky asto konívají kotrmelcem bolestným nebo i rozbitou bradou—

•
ale kluina chodský se takovým nešastným pípadem nedá odstra-

šiti !
**) Možná že se to podruhé nestane a kdyby — zahojí se to

zas. Takové kousky provádjí už ovšem nejvíce, kteí z bhounka vyr-
stají, ale odváží se jich dost asto kluina ptiletý i tyletý.

Když není klouzaek ani „rymík", dlají se z hlíny a z bláta

„dolky" a sypou se roztluenou cihlou. Dlají se mlýnky na písku, sypou
totiž hodn drobný písek zvolna z hrst a napodobují s „mlí — mlí—
mlí" ... klepání mlýna. Na vlhkém písku staví dti pece: vstrí bosou
nohu do písku a pitloukají na ni písek íkajíce

:

Pec nám pádla, pec nám pádla,
do pa nám ji postaví,

starej Stejdl není doma,
ten mladej to nehumí.

Když je písek dost pevn „utemován", vytáhnou nohu a pec je

hotova. Pi takovém a podobném hraní s pírodou chce míti bhounek
také hraky.

Nejdležitjší a zrovna nerozluná hraka bhounkova jest — nž,
ne však njaký nebezpený, dlouhý — takových v domácnosti chodské

vbec málo vídati — nýbrž jen skrovná dvoukrejcarová „kudlika"
s devnými soustruhovanými „álkami" a ješt menší „nožíek" téže

skoro podoby. „Kudlika" zastává kloukovi nž, dláto, sekyru, kladivo

a kdo ví co ješt, jí si robí mnoho jiných hraek, pozdji i všelico

pkného a umlého (vyezávaný „betlem", mlýnky a pjily na vod a j.).

Veliká a bhounkm asto velmi citelná chyba kudliek i nožík
jest, že se tuze asto ztratí. Proto klouek, který mívá tuze asto ten

osud, nosívá kudliku nejen v kapse, schovánu, nýbrž i na provázku za

knoflík kazajky pivázánu. Ješt dobe, že kudliky i nožíky dodává
hochm bedliv hadrá a ten práv nechce ani krejcary, o které je

chlapci chodskému tuze zle, a o njakou hrst hadr pece není. Tatíkové

chodští nebojí se nž takový klukovi záhy sviti, ba vidívají rádi, že

už kluina „píclá" a sám ze sebe leccos „hupíclá". Tee-li nkdy trochu

*) samoslika, samoschle, dlouhá tenká hl z lesního stromku, z nichž se

dlají na Chodsku ploty.

**) Tento druh pvodního tlocviku jest chodským dtem nad jiné dležit;
bývá jim školou pro nutnou obratnost a zkušenost pi zimním svážení diví
z les, jež jest lesákm vydatným, ale nebezpeným pramenem výdlku.
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krve, netrápí to dlouho malých ani velkých: v takových zdravých „vod-

zemcích" naroste vihled jiná.

Klukm také musí táta záhy poíditi „vz". Vezme na to dv loue,

trochu je pirovná a na konci zakulatí a jsou „nápravy" a ty spojí

uprosted tetí louí a je „rozvora". Na jednu stranu piváže se hl —
„vje" —-a na nápravy se nastrí koleka, poízená z prostých nízkých

špalík ze slabého stromu lesního a —• vz je hotov, syn vozí hned

jako táta, jenže musí sám tahati a — nesmí nic nakládati. Zane-li se

na takový „vz" nakládati, „je to jeho poslední".

Oblíbenou hrakou bhounk bývá devný „pjila". Menším jej

dlají tátové nebo bratí, vetší jej „zprubujou" zrobit také sami. Pjila

jest hraka dost dmyslná; princip jeho jest dvojité kyvadlo. Dlá se

takto. Z prkénka libovolné délky vyeže se jakás takáš figura panáka

s nohama pomrn velmi krátkýma (nohy k celému tlu asi 1 : 3). Hned
nad nohama zavrtá a zasadí se pevn v ostrém ponkud úhlu (k nohám)

dívko o nco kratší nohy (to jsou vlastn ruce ; mohou se však udlati

skutené ruce, jen pomr zachovati!) a do konce dívka zapustí se

v pravém úhlu devná pila, tenká, 1—2 cm. široká, hezky dlouhá

(delší než celý panák). Do nohou zaklepnou se dva drátné hroty (aby

nebylo velké tení), na pilu zavsí se dole pítž — syrový brambor —
a „pjila" je hotový, už mže ezat. Postaví se pak na okraj stolu a

rozhoupán klátí se hned a vytahuje zdola pilu, jakoby ezal.

Jsou-li dobré proporce délky i váhy jednotlivých ástí, „eže" na

jedno vysunutí z polohy stokrát i vícekráte.

Sami si dlají behounci chalupy z louí: kladou ve tverci konce

louí pes sebe, jako by stavli hranici uvnit dutou. Má-li však míti

taková chalupa také krov, musí milý chalupuík naped honem do ní

vlézti a nepohnut v ní sed krov si dáti „od bližního" nad sebou vy-

stavti, asto pak ho i na své hlav držeti. Hne-li sebou — je ovšem
po chalup! Také umjí sami dlati „pvodní" okna. Položí pes sebe

ve stejných vzdálenostech kížem po tech drakách, a prostríce stí-

dav jednu pod druhou, tak je napnou, že drží beze všech heb a hned
je okuo o šesti tabulích, jenže ovšem beze skel.

Jednoduchá a oblíbená hraka bhounk jest také flinta, kterou

si sami — a to i náboje do ní ! — dlají. Vezme se na to lou na

jedné stran hezky kelná, na druhém vzdorující úplnému rozdlení n-
jakým vrostlým sukem. Lou sa na jedné stran nakele a mezi konce

postaví se kolmo „brok" — malé dívko, asi 2—3 cm. dlouhé. Stiskne-li

se pak flinta blízko za brokera, brok vyletí a letí nkdy na kolik metr.
Pravou hrakou „bhounk" jest „vtrní mlejnok", poízený

takto: na malou hlku pipíchne se na konec kolmo malé dívko a to

dobe uprosted a tak, aby se kolem hebu, jímž jost pí4i)íchnut(),

mohlo voln otáeti. Na konce dívka pilepí se dva papírky, jedou ua

tu stranu, druhý na druhou a „mlejnek" je hotov. Když se s ním bží
proti vtru, toí se.

Tatíkovo devorubci dlávají svým milákm devného komedianta,
jenž dlá krkolomné „kozelce" ve vzduchu ne sice na provaze, ale na

tyince provleené bezovou rourkou. Komediant má trup s hlavou
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v jednot ze deva „umle" vyezaný; devné nohy jsou piibity na

konec trupu po stranách tenkými hebíky tak, aby se mohly kolem

hebíku jako okolo osy voln otáeti. Podobn jsou pidlány ruce

k ramenm. Prsty rukou drží komediant konec dívka nad rourkou, šla-

padly stojí na hoejším okraji rourky, v níž se mže dívko libovoln

pohybovati. Vytáhne-li se dívko vzhru, komediant se vztýí, stáhne-li

se, komediant se krí až do umlého kotrmelce ve vzduchu.

Dvátka, ve všem všudy mírnjší a spokojenjší, spokojují se zatím

hrakami chudými, zddnými z doby „díátské", starší lepí nejradéji

„panny" z hadr, druhdy zabaví se i hrakami chlapími; více však než

o hraku zaínají záhy dbáti o radosti spoleenské, pipravujíce se bez-

dky v spolených schzkách, v spoleném zpívání a ve všelijakém spo-

leném hraní bez uritého rázu pro urité, ustálené a zddné spoleenské
hry a zábavy, jichž rozkvt patí vku dálejšímu, školáckému a drží se

druhdy i daleko do let panenských. Tolik o hrakách bhounk.
V lét baví se velmi rády dti chodské, zvlášt dvátka, bylinami

a to zejména polním kvítím. Znají leckterou zvláštnost bylin a po-

užívají jich ku své zábav.

Tak trhají pampelišku, rozdlí lodyhu na tvar pentlice a hodí ji

do vody. Lodyha pampehšky se ve vod stoí a tak vytahují za chvíli

z vody složené „plátno", stoí-li se do jednoho kotoue, a „brejle",

stoí-li se ve dva kotoue, jichž stedy jsou konce lodyhy.

Na korun kvtelu našli podobu králická i trhají ji a makají se

stran a „králíek" pkn otvírá a zavírá hubu.

Z bezové duše dlají „kouzlo". Do podlouhlého špalíku duše za-

bodnou na jednu stranu cvoek, a položí-li se pak špalíek, pokaždé sám
vstane. (Tžký cvoek jej peváží.)

Z košálu zelného dlají „trouby" : vydlabou mkkou ást v nm a

devnatý povrch tvoí pknou troubu, dole zúženou, jenže trouba taková

je jen pkná na pohled, muziky z ní mnoho ani pkné není. Mimo
trouby vyezávají z košál „vdra", úpln po zpsobu bedná.

Ze stopek zelných lupen sestavují si stádo krav : stopka zelná

má totiž, kde je pirostlá, „rohy". Jindy nadlají si krav z uch roz-

bitých hrnc.

Podivnou hraku pipravuje dtem chodským bylina kokrhel (jasione

montana.) Kde je kokrhel pkn vzrostlý, utrhuje jedno dít dva jeho

stonky s kvétenstvím a ptá se druhého: „Koho máš radši: tátu nebo

mámu?" Druhé odpoví na p. : „Mámu". „Tak to je táta a to je máma,"
vysvtluje první držíc v každé ruce za konec jeden stonek i mrskne
„hlavikama" o sebe a tu obyejn jedna ulítne. Urazí-li se „máma",
vykládá první: „Pla pro mámu," a ukazuje uraženou hlaviku. A naopak.

Ne stéble metlice dlají „drcátka" ; zahnou pes sebe konce metlice

v malý kroužek a držíce konce vloží kroužek do úst a sliníce jej

i volné rty pivírajíce táhnou metlici z úst. Když vytáhnou, lpí v oblouku
slina a lesknouc se dlá dtem „drcátko". Každé dít však takového

drcátka nedovede.

Na stéblech slámy foukají jako sklenái na „píštlách" bán, jen

že nenamáejí k tomu píšly do skla, nýbrž do — mydlin.
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Složitjší zábavy z tohoto oboru pstují se hlavn na pastv, o tch
bude pozdji e.

Ze zábav prostých nejastji vídati mezi bhounky mimo zd-
dné z let „díátských" hru na skovávaku, honní a hru, jíž íkají

„skákat zajíky". Skáou spolen po svtnici na bobku, kdo to lépe

a déle vydrží.

Také rzné svátky a dni výroní pinášejí chodským dtem
v tomto vku radosti. Nejvtší taková radost jest ovšem jako 'všude

jinde na vánoce. Celý týden i déle pipravují se dti na píchod Je-

žíškv. Bývá tu modlení, zvlášt z veera, až útlá kolena brní a spánek

oi klíží, ale co naplat — kdyby se dost nemodlily, Ježíšek by tolik

nepinesl ; bývá poslouchání na slovo, jako nikdy jiudy v roce, bývá há-

dání a mluvení, co asi Ježíšek pinese, kde už asi jezdí, jak od kra-

má kupuje atd.

Na štdrý veer zavazují dti malou otýpeku sena do okua, aby mohl

Ježíšek nakrmiti koníka, jestliže by poteboval. V toužebném tom oe-
.kávání bývá chudákm zdrcující zprávou, se kterou jim za neasu té doby

nkterý škádlil pijde, že prý totiž Ježíšek letos uepijede, že tam a tam

zvrátil, že ho obrali a p. A k plái je asto pohne, když slyší o štdrém
veeru, jak za Ježíškem zlodji stílejí.*) Avšak po plái mžikem bývá,

když pod okny zacinká zvoneek, znamení, že Ježíšek vyvázl a že už

obchází ves a nahlédaje tajn do oken, zkoumá, kde se má, až dti usnou,

stavti.

Tak velká touha a tak velká starost ped Ježíškem ! A nebývá na

Chodsku nadlení jeho zrovna bohaté! V zámožnjších rodinách pinese

njaký ten stromek, na nm trochu tch „perníkových kousk", ovoce,

drobné peivo. Do nedávná pekávali pekai k tomu zvláš „jelínky",

t. j. housky s jakous takous podobou jelena, nyní už s tím také pe-
stávají. Chudším pináší tytéž vci v chudší výstroji na talí nebo na

mísu. O posledním Ježíšku, než se stane z bhounka školák, zaváže nkdy
Ježíšek na strom také nový slabiká a jestli dít rozpustilo, pidá také

metlu.

Velikým darebm nosí Ježíšek mimo jistou metlu ješt tuíu, ípu
a brambory, vše syrové, a, jen aby pece nebyla žalost tak velká, pod-

strí mám njaký ten kousek neho lepšího, který se smí nezbedovi

odevzdati jen s tou podmínkou, aby jistojist slíbil, že juž bude píšt
dlati dobrotu.

Tolik o Ježíšku.

Mikuláš nenosí na Chodsku dtem nic.**)

„Na ervený vejce" mají dti chodské, když už je hezky teplo,

*) Zvyk chasy na Chodsku, aby so touha déti ješt více napínala.

**) Chasa — hoíi — pestrojuje se v období sv. Mikuláše, obyejn to

pondlí 1)0 8v. Mikuláisi, „za luikoláso" a oliodí veer po vsi; šlehají a trápí

dvatii v pástvách a na konec jim za to dají po njakém ciikrlátku, nkdy
pak dostanou i dti. Snad vyvinul ao tento zvyk na základ zvyku obecného,
dle nhož se mikuláši strojí a chodí k vli dtem, nyní však Jo tento zvyk
výhradn zvykem chasy. Tak rodie — nkdo kmoti — „nenakládají" dtoui
chodským o sv. Mikuláši žádných „misok" ; v Domažlicích už se to dje.
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hlunou zábavu v tak zvaném „rodiování". Vyhazují totiž spolen na

louce ervená vejce a „straky" do výše volajíce: „rodie, rodie —
ervený vejce!" Když se nkteré vejce pi tom rozbije, má majitel po

rodiování. Dává potom hádat: „jalojka nebo mourek"? Dti hádají,

vejce se rozdlí a je-li žloudek tmavý, je „mourek", je-li jasný „jalojka".

Uhodlo-li se, musí se hádai dáti nejvtší kousek z vejce.

Velmi tší se dti chodské na dušiky. I nejchudší rodie koupí

na ten den dtem od pekae „dušiek", a dti si povídají s radostí,

kolik dušiek které dostalo. Ten den musejí se také dti za duše

v oistci modliti. Zábav se svíkami dti chodské neznají.

Na vše svaté tší se na mlíko s „houskou", které jídají v ten

den v šírání*) všickni Chodové, aby jich „netrápjili smíce" a „na chudou
hrku" — na družebnou nedli — tší se podobn na „pálenec".**)

Milou zábavou dtem chodským v tom vku bývá, že se jim vy-,

bere nkteré domácí zvíe, obyejné mlád, jež „jest jejich". Jest tento

zvyk jakýmsi prvním a, mžeme íci, chvalitebným upozornním na

budoucí práva a povinnosti dítte v rodin a domácnosti. Synáek
i dceruška od té doby sami si chodí svého beránka nebo jaloviku

navštvovat, pokud mu síly a schopnost staí, istí si je, pilepšují jim

a tak se v dtech znenáhla vyvíjí smysl pro bedlivost v práci, ku které

je budou brzy otec a matka opravdu vésti.

Mezi zábavami a mezi hraním zazní už nkdy, ale také hrav,

sebevdomé „já" :

Já sem chlapec jako škála,

nebojím se brundibála, ***)

já sem chlapec jako brabec,

snid by sem hned kopu vajec. f)

Nkdy jde takové „sebevdomí" dále! Jsou-li dva kloukové spolu —
a teba kamerádi, že by si „modrý s nebe snesli" — postaí ponížiti

jednoho: „že nesáhneš tutomu na hucho!" Ten sáhne, onen se nedá a

zápas je hotový!

Projev nejlepšího pátelství jest vzájemné vložení ruky na rameno,

což se dje zejména pi chzi. Menší si prost podají do chze ruce.

Na skrovném tom obrázku „spoleenského života" malých Chodák
vidti dobe jejich „povahu" : veliká všetenost jest jejich hlavní vlastnost

a ta jednak podporuje znamenit ostrovtip dtí chodských, jednak svádí

také k rozpustilosti, která asto vybují i ve zlomyslnost a neústupnost.

Avšak rozvoj takových vlastností dobe zamezuje na bhounku nerozluný

jeho „bezový" kamerád — prut za obrazem. Na Chodsku mají dti

*) Významno, že práv v šírání, kdy zaínají „šmice" poletovat.

**) Puálka; to dusívají hrách na másle a opepice pedkládají potom
každému, kdo pijde. Domácího výkladu pro zvyk jsme neslyšeli. Snad je tu

základem památka nasycení 5000 na poušti, o nmž je na tu nedli evangelium.
Hrách snad je tu symbolem sytosti a hojnosti, jako je na p. pi veei
štdroveerní.

***) chrobák, geotrupes stercorarius.

t) vajec — pro rým; tvar dialektický dsledn vajíc.
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rádi jako jinde, asto ješt více, nemažou se však s nimi. Když jest

teba, „humí to i máma vzít do živýho". Nevyhrožují jen do vtru*

„budeš bit jako syrový žito". asto bývá spíše pro malý pestupek „bití",

až je úzko se na to dívat. (Pokraování.)

Milovník zpvných pták.

Povídka od N. Stanického. Z ruštiny peložila Jos. Bož. Koppova.

(Pokraování.)

akovému dveti, jako byla Avdoa Spiridonovna, nemohla

se nijak zalíbiti malá postava Petra Akimovie, a ona

si ho nechtla vzíti. Ale rozumný otec ekl dcei

:

„Nedlej hlouposti, Avdoo ! Vdej se, bu ráda,

že's našla ženicha."

„Prosím vás, tatínku, jaký pak to je ženich! Vždy
bych se musela stydt za takového muže . . . VždyC je

jako nmý, ani slovo z nho nikdo nemže dostat."

„Hloupá, takový muž je pro tebe —- pokladem! Hovorný muž by

ti nasolil! Již jsi se dosti nabhala, tož se vdej. Znáš mne!" pohrozil otec.

„Ale, tatínku, vždy každý ví, jaká je stará Murašena arodjnice —

•

ona mne zakousne."

„Jsi sama dosti zubatá!"

Avdoa Spiridonovna znala povahu svého otce, a vdla, že by se

jí špatn vedlo, kdyby ho neposlechla, a proto si vzala Petra Akimovie.

Staré Murašeué opt íkali její známí

:

„Jak jste mohla, matko, takovou nevstu svému synovi vybrat, co

pak on zmže takovou ženu?"

„On ne, ale já se s ní vždy vyrovnám!" odpovídala staivl Muraševa,

dokládajíc samolib: „Já ji vyuím!"
Okázalo se však, že pišla kosa na kámen, a ubohý Petr Akimovi

se nalézal mezi dvma zlými ženskými, které svým kikem a ustavinými

hádkami mezi sebou tém jej ohlušovaly.

Jedna kiela: „Jsem tvou matkou, musíš dlat, co ti porouím!"

A druhá: „Jsem tvou ženou, musíš mne poslouchat!"

Jestliže Avdoa Spiridonovna, celá rozhnvána, odcházela z domova,

tu matka se spustila do syna, kiíc:
„Pro jsi ji pustil pry?"
„Co mám, maminko, init?" ptal se žalostivým hlasem Petr Akimovi.

„Já bych ji nauila ! Strhla bych jí klobouk s hlavy, a chytla bych

ji za cop!"

„Ale což se umím prát, maminko!"
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„Jaký jsi to tedy muž!"
„Mj Bože, vždy vy sama, maminko, jste mi poruila, abych si

vzal Avdou Spiridonovnu !

" mimovoln mu vyklouzlo z úst.

„A! To jsi se již nauil od své ženy, takovým zpsobem se svou

matkou mluvit !

" vzkikla strašn stará Muraševa.

A Petr Akimovi to odnesl.

Když se pak Avdofa Spiridonovna vrátila dom a vidla oteklý

obliej svého muže, smíchem se až válela.

Tak uplynuly líbánky Petra Akimovie, a kd\'by to bylo ješt déle

trvalo, byl by zajisté skoil do Nvy. Ale na štstí nemohla stará Muraševa
snésti rány, zasazované ustavin její samolibosti Avdofou Spiridonovnou,— tato nechtla jí ani své vno svit — a odsthovala se na venek
ku bratrovi.

Petru Akimovii se ulehilo, —- jeho žena trávila celé dny mimo
dm. Zacházela se svým mužem velmi pohrdliv a pokud mla peníze,

nechávala ho na pokoji ; ale ovšem když je za parádu a zábavy utratila,

mstila se na nm za to, že se jí penz nedostávalo.

III.

Petr Akimovi dovedl jen proto se ženou, jakou byla AvdoCa Spi-

ridonovna, tolik let stráviti, že již z dtství ho matka tomu uila, aby

cizí moci ustupoval. V služb se mu také nevedlo píliš dobe, jeho

kollegové ho nešetili, vysmívali se jeho málomluvnosti, a svalili celou

práci na nho. Petr Akimovi si získal píze svých pedstavených tím,

že vždy picházel v as do kanceláe, ml krásný rukopis, nikdy pi
opisování nevynechal ani slvka, a dosloužil tak svou službu až do

úplné pense.

První as se mu po práci velmi stýskalo, a aby si ukrátil dlouhou

chvíli, poal podnikati dlouhé procházky. V zim se procházel po Petro-

hrad, ponvadž mu dosud krom oné ásti, kde bydlel, ostatní byly

zcela neznámy. V let vycházel do blízkého okolí a cítíval se velmi

spokojen v lese anebo na polích. Položil se na trávu, díval se do nebe,

sledoval let skivánka a naslouchal jeho zpvu.
„Hospodine!" íkával sám k sob. „Dokal jsem se stáí a nevdl

jsem, jakého blaha mže lovk zažiti ! Kolem tebe takové ticho, ptáci

prozpvují . . . Ach, jaká to krása! Zapomínám na všechen žal!"

Petr Akimovi se vracel vždy dom s kyticí polních kvtin a okra-

šloval jimi svj chud zaízený, ale vždy istý pokoj.

Major radil Petru Akimovii, aby si poídil udici a chytal ryby,

anebo runici a chodil na lov. „Jaké to mže být potšení, trhat

kvtiny !

"

„Ach, pane majore, nemohu se na každý kvítek a travinku ani

dost vynadívati. A jaké pak jest to potšení, chytat ryby a dívat se na

jejich utrpení, když háek se jim vytahuje, anebo stíleti ptactvo!"

Major se srden zasmál a ekl Petru Akimovii:
„Zdá se, že samým citem litujete i medvda a vlka, když je za-

bij ou."
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„Tato zvíata jsou škodlivá, a ptáek svým zpvem lovka obve-

seluje, pane majore."

„Bylo by to zábavné, vidt vás vojákem anebo ve válce!" pravil

major, prohýbaje se smíchem.

Petr Akimovi na to jenom odpovdl:
„Což mohu initi, pane majore, když mne Bh takovým stvoil!"

Avdoa Spiridonovna vyítala svému muži i jeho procházky a hu-

bovala ho vbec neustále beze vší píiny. Když se objevila u Petra

Akimovie váše ke skivánkm, tu Avdoa Spiridonovna strašn se roz-

hnvala a majorovi si stžovala:

„Blázní po zpvných ptácích! Utrácí peníze za klece, ervy a šváby.

Po celém dom vám je rozmnoží . . . Pipravuje jídlo jen svým ptákm!"
„Prosím vás, paniko, vždy je to nejnevinnjší zamstnání! Jiní

mužové chodí po hospodách, a opíjejí se!" odpovídal major.

„I on se zaal opíjeti, když se seznámil s tím sprosákem!"

„Jaké pak jest to opíjení, když váš muž se svým hostem vypije

dv láhve piva."

„A sluší se to, aby si vodil takového sprostého hosta, když má
ženu? Podívejte se, jakou ten sprosák má lupiskou tlamu! Možná, že

je to uprchlý trestanec; všechny nás okrade, zabije!"

Major prohodil ironicky

:

„No, a nás zabije !"

„Zabije! zabije! Co pak na tom sejde takovému loupežníku ! Myslím,

že již ve svém život nkolik lidí skolil !

" zlobila se Avdoa Spirido-

novna. „Vy, jako domácí, máte právo, od svých nájemník žádat, aby

si nevodili na návštvu takové „loupežníky".

„Jaké bych k tomu ml právo, paniko ! Vždy host vašeho muže
neiní nic zlého !"

„Jako vzdlaný lovk, bývalý vojín, ml byste chrániti ženu ped
hanbou."

„Nevidím v tom, paniko, žádnou hanbu, že váš muž se konené
s nkým seznámil."

„To dle vašeho mínní není hanbou, že já, vzdlaná žena, musím
ve svém byt trpt takového sprosáka?"

„Ne, paniko, nechci se míchati do záležitostí svých nájemník a

nemám k tomu vbec práva."

„Ale kdyby nkdo do vašeho domu pivedl psa, to byste mluvil

jinae !"

„A mám k tomu právo, ježto jsem s tou podmínkou pronajal byty,

že nesmí nikdo ani ps ani koek si chovati."

Nespokojena odcházela Avdoa Spiridonovna od majora. Byla ne-

smírn rozhorlena proti hostu svého muže, k nmuž díve nikdo ne-

chodil; hlavni vcí bylo, že muž její následkem své známosti velmi se

zmnil, — stal se neteným, když ho hubovala, a jevil i jakousi statenost.

Známost Petra Akimovie s lovkem, kterého Avdoa Spiridonovna

tak nenávidla, zaala takto: Petr Akimovi se jednou procházel lesem,

kochaje se v pírod a zpvu pták, nad jeho hlavou prchajících, když

pojednou se rozlehl hrozný hlas:
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„Kam lezeš, erte?"
Petr Akimovi se zachvl a zstal stát jako sloup. Za kei se ob-

jevila ohromná, silná postava, s velkou kudrnatou hlavou, siln od ne-

štovic poobaným obliejem, s rysy hrubými, s hustým, svislým oboím,
s ídkým, krátce pistiženým vousem a kníry. Na hustých, tmavých, roz-

cuchaných vlasech ml placatou, soukennou epici. Bohatýrská jeho po-

stava vzela ve staré halen, která byla pepásána provazem a u boku
se mu houpala malá devná klícka, erné, otepené kalhoty byly za-

streny v rozšlapaných botách.

„Ach, odpuste, ctný pane!" ozval se basový hlas, a ohromná po-

stava snímala epici s hlavy. „Považoval jsem vás za jednoho z hoch, —
kteí se zde neustále potloukají."

A sedl i zaal opravovati v tráv osidlo u nohou Petra Akimovie.
„Pro lííte osidla na ubohé ptáky?" ptal se Petr Akimovi, když

se byl ponkud zotavil.

„Pro by byli ubozí, ctný pane? V kleci mají vždy pipravený pokrm
a vodu."

„Chytáte je pro svou zábavu?"

„Nikoli k vli zábav, ctný pane, živím se tmi božími ptáky,"
odpovídala ohromná postava, vzpímivši se ped Petrem Akimoviem,
který všecek udiven si pomyslel : jaké množství pták ten ohromný lovk
asi na jediné posezení spotebuje, aby se nasytil? — „Nechcete si, ctný
pane, poídit zpvného ptáka? Mám jich doma všeho druhu: skivánky,

slavíky, špaky, hýly ... a takovou mám velmi vzácnou kepelku ..."

„Vy tedy chytáte ptáky na prodej?"

„Práv, ctný pane! Od dtství to emeslo provádím, a živím se

tmi božími ptáky. Avšak jsou nyní zlé asy, není už dívjších milo-

vník ptactva. Za vycvieného skivana zaplatil nkdy milovník ptactva

až i sto rubl, nyní se takový lovk ani nenajde. A to vše pochází

z toho, že nastala móda v zahradách naslouchati ptaímu zpvu. Jak
mnoho penz platí za tuto pochoutku ! Vždy zpvného ptáka mžeme
vycviiti, aby zpíval jako my, ale lovk nemže zazpívati, jako pták.

A tu nedávno jsem zašel k jednomu kupci, a pravím mu, že mám vzácného

skivana. „Nemohu ho koupiti, praví, nemám penz." Tento týden se pro-

cházel v sadech, naslouchaje ptaímu zpvu, a nechal tam hromadu
penz! A já jsem mu ekl: — Za polovici té ceny, kterou jsi zaplatil

v sadech, poslouchal bys skivání zpv déle než rok ..."

Petr Akimovi naslouchal s velkou pozorností neznámému, který se

živil božími ptáky, a byl proniknut jakousi úctou ped bohatýrskou

jeho postavou.

Již jako hoch miloval Petr Akimovi nesmírn ptáky, naslouchával

s rozkoší cvrlikání vrabc a pemýšlel, jak by byl šastným, kdyby mohl
míti klec s ptákem.

„Neprodáváte píliš draho skivánky?" zeptal se Petr Akimovi,
nemaje však v úmyslu njakého si poídit.

„Mám, ctný pane, mám . . . Nevezmu od vás mnoho. Pijte do

mého bytu."

„Ptal jsem se jen tak," ekl rychle Petr Akimovi.
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„Vždy za to nemusíte platit, prohlednete-li si mé ptáky," ekl,

sméje se, neznámý. „Letní dobou ke mne pichází mnoho pán. Jak

pijdete do Nové vsi, zeptejte se prvního lovka, kterého potkáte : kde

bydlí ptáník Térenti? Každé malé dcko vám ukáže, kde bydlím. Za-

jíždjí ke mn z msta hosté na aj, — postavím do zahrádky malý

samovar, i pochutnávají si znamenit na svžím vzduchu a na mém aji.

Zdá se mi, že bych se v mst udusil, kdybych tam musel žíti."

„A já celý svj život, v zim, v let, trávil v mst," podotkl Petr

Akimovi.
„Odpuste mi, pane, ale proto snad vypadáte tak zakrnlým. Pova-

žoval jsem vás za chlapce. Kdybyste vždy nebyl žil v mst, ml byste

zajisté takovéhle pst." A Trenti pozdvihl svou pst ku tvái Petra

Akimovie tak blízko, že tento ucouvl. „Já se mohu nazvati mužem . . .

Nechci vás urážet, ale kdybych vás byl pi našem setkání se v lese chtl

okrást, byl bych vás prstem povalil. Ha ! Ha ! Ha ! Pro pak se, ctný
pane, tak lekáte? Uvádím pouze píklad."

Petr Akimovi se skuten zalekl.

„Chtl jsem vám pouze okázati, jaký rozdíl jest mezi námi ... A to

vás ješt krmili jemným peivem, chodil jste v teplých botikách, pkn
obleen, a já asto sedl hladov; v zim jsem chodil bos."

Petr Akimovi s úastenstvím se podíval na Térentie a pravil

:

„Pijdu k vám."

„Pijte, prosím . . . rate mi sdliti své píjmení, jméno po otci."

„Petr Akimovi Murašev, titulární rada."

„Neráil jste znáti úadníka Zabavuikova?"

„Neznal."

„Ten miloval náruživ zpvné ptáky! Vil byste tomu, — když jeho

skivánek zpíval, naslouchal mu se slzami v oích. Ml plný pokoj klecí

se skivany, a jednoho z nich, který ostatn zpíval nejh, oblíbil si nejvíce.

Ten skivánek byl také toho píinou, že se pán zbláznil. Možná, že

neznáte takové zpvné skivany, kteí se zpvem tak unaví, že udlají

kotrmelec s bidélka a padají do mdlob jako lovk. Také skivan Za-

bavnikova zpíval, zpíval — až zstal na dn klece ležeti ve mdlobách,

a on místo aby ho nechal odpoinouti, až by sám se z mdloby probral,

polil ho vodou a skivánek pošel. Mn našeptal jakýsi zlý duch, abych

mu povdl, že sám jeho smr zavinil. Co byste myslel, Zabavnikov se po-

mátl. Sel na policii a udal, že jest vrahem, a žádal, aby byl souzen

a potrestán. Policie se domýšlela, že má co dlati s bláznem. Zemel
také v blázinci ... A jiný opt, mladý kupec, ue skivánka, pipravil

se o nevstu. Všechno bylo pichystáno, a pouze ženich se ml dostaviti

v uritou hodinu k rodim nevstiným, kteí sezvali celé píbuzenstvo,

aby se pišlo podívati na ženicha. A ženich sedí v županu, hvízdá njakou
melodii skivánkovi, který dlouho poslouchal mlky, a konené zaal
po kupci hvízdati. Kupec byl radostí opojen a neustále mu pred-

hvizdoval. Tu podíval se na hodiny a vidl, že zmeškal již celou hodinu.

Než se oblékl, než k nevst pijel, uplynuly opt ti tvrti hodiny,

a oni ped nosem mu zaveli dvée."
Trenti svým vypravováním Petra Akimovie zaujal.
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„Ale pro stojíme, ctný pane? Sednme si na trávu."

„Petr Akimovié si sedl vedle Térentie a vyndav z kapsy erný chléb

a vejce natvrdo, nabídl svému druhu, aby se s ním podlil o jednoduchou

tabuli, k emu tento ochotn pivolil.

Žvýkaje, vypravoval Treuti

:

„Nyní se ptáci docela zmnili ! A toho píinou jsou výletníci : pro-

cházejí se lesem a plaší je. Ptáci lítají kolem, usedají na stromy, a do trávy

nejdou, aby si zrníko naklovali. Díve jsem jich za hodinu více nachytal,

než nyní za celý den. Jest to nyní špatné, tmi božími ptáky se živiti,

ale pivykl jsem tak tomu volnému emeslu, že ho nemohu zanechati.

Jezdil jsem po mnohých mstech. S jedním kupcem jsem byl v Kursku

;

snad jste slyšel, že kurští slavíci nejkrásnji zpívají, a proto mne kupec

vzal s sebou, abychom jich tam nakoupili. Byl to vášnivý milovník sla-

vík. Mohu vám íci, že o kurských slavících jde jediná chvála. Koupili

jsme tam dva, kupec je draze zaplatil, ale oni nezpívají lépe než naši.

Byl jsem také v Nižném na výroním trhu, kam mne opt jiný kupec

vzal. Tam jest pravá Sodoma a Gomora, a penz tam kupcové vyhazují

jako blázni. Co nejkrásnjší v Nižném, jest matika Volha. Ležíš-li na

vysokém behu a hledíš-li na ni, radostí se ti srdce chvje. Tšíš se tím

pohledem, a vzpomínáš si, jak Steka Razín na této ece se projíždl.

Pravý ráj by to byl, kdybych si na tom behu mohl chatu vystavti a

tam žíti."

Trenti a Petr Akimovi se rozešli jako pátelé a vzájemn k sob
cítili jakousi píchylnost

;
pi rozchodu si stiskli ruce.

„Zítra vás tedy, ctný pane, budu oekávati," volal Trenti za

Petrem Akimoviem.
„Pijdu jist!" odpovídal tento.

Jeden z nich si pi rozchodu myslel : „Jaký to bohatýr ! . . ." A druhý

opt: „Takové zmoené dít, a dokalo se stáí! ..."

IV.

Petr Akimovi se na druhý den odebral k Trentii. A skuten,
všichni v Nové vsi Trentie znali, a ukázali, kde bydlí. Toto obydlí

nebylo pkné na pohled. Nalézalo se v jedné z nedláždných ulic, kde

bylo strašné bláto. Nízká, rozbitá, vetchá chalupa, s malou zahrádkou,

mla jméno villy. U dvíek, na vysoké tyi byla pibita tabulka s papírem,

na kterém namárané klikyháky ohlašovaly: „Ta to vil lase pronajme."

Na dvoe dosahovalo bláto až po kotníky, a jak Petr Akimovi
vešpl, štkal na chundelatý pes. Na jeho štkot se vysypalo pt bosých,

hlavatých dtí, a za nimi se objevila žena v prostedních letech, v er-
vených kartounových šatech, se žlutým bavlnným šátkem na hlav, ptajíc

se sladkým hlasem:

„Pejete si, pane, podívat se na villu?"

Ale okamžit se její hlas zmnil, když jí Petr Akimovi odpovdl:
„Bydlí zde Trenti?"
„Mio, doprovo ho ke strýci!" zavolala žena hrubým hlasem na

hranatého chlapce, a sama zmizela, bouchnuvši za sebou hmotne dvemi.
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Mia pokal v síce, až se Petr Akimovi blátem k nmu dostal,

a otevel dvee vedoucí do špinavé kuchyn, v níž viselo množství jedno-

duchých klícek s ptáky. Z kuchyn otevel dvee do pokoje, který také

zvlášt istotou nevynikal a jehož dv okna šla do maliké zahrádky,

s jednou bízou. Klece visely se stropu u okna. Na velké, roztrhané,

voskovaným plátnem potažené pohovce spal Térenti v nedbalkách. Ná-

bytek, vyjímaje pohovku, skládal se z jednoduchých taburet, ze dvou

pletených židlí s roztrhanými sedadly, z nevelké erven pomalované

skín, kufíku, jednoduchého stolu, a v pístnku stál dravým a za-

maštným suknem potažený hrací stl.

Mia velmi energicky se dotýkal ramene spícího Trentie a násiln

ho vzbudil.

Térenti otevel oi a uvidv hosta, radostn zvolal

:

„Velice jste m potšil, ctný pane ! Prosím, sednte si, trochu jsem

si lehl!" pravil dále, sedaje proti nmu, a kikl podávaje Miovi peníze:

„Bž rychle a pines dv láhve piva!"

„Pro mne ne, já ho nepiju," pravil rychle Petr Akimovi.

„Mohu vás tedy uhostiti vodkou —• mám vždy malou zásobu doma."

„Co pak myslíte? Já jsem v celém svém život vodky neokusil."

Térenti se smutn podíval na hosta a ekl

:

„A iníte tak nedobe, nebo ona jest lovku zdráva, pije-li se

s mírou . . . Pro vyvaluješ oi? bž!" pipojil, obraceje se k hochovi.

„Je to váš synáek?" ptal se Petr Akimovi.

Hoch byl nápadn podoben Trentii.

„Jsem svoboden; je to synek mé kmotry. Dlouhá již léta u ní

bydlím a stravuji se . . . A vy, ctný pane, jste ženat?"

„Ženat!" ekl Petr Akimovi, a z prsou se mu mimovoln vydral vzdech.

„Máte dítky?"

„Díky Bohu, nemám."

„Pravda! Tyhle dti jsou jenom bemenem! Ješt když jsou lidé

bohatí, ale pro mne, který se živím tmi božími ptáky, —• byly by dti
velkým zlem! Ani v mládí jsem neml chuti, oženit se."

„Já také neml chuti k ženní," vyklouzlo Petru Akimovii, a on

chtje se opraviti, pipojil: „— ale maminka mn poruila, abych se

oženil."

„Ponvadž jsem rodi již neml, když jsem vyrostl, zstal jsem

volným kozákem," pravil Treuti se smíchem; ale pojednou so zamlel,

obraceje se ke dveím, které zaskíply.

Mia celý udýchán pinášel pivo a postavil je na stl.

„Pro jsi, hlupáku, nepinesl sklenice? Jdi pro n!" vzkikl na

chlapce Trenti.
„Jest asi jedenáctiletý?" podotkl host.

„Kde pak, jest mu sotva šest let."

Petr Akimovi divil se velice hochovi, že mu jest teprve šest let,

a že jest tak vyrostlý s širokou hrudí.

V kuchyni se zatím ozýval mrzutý ženský hlas. Térenti vysel a

vymnil se ženskou nkolik výrazných vt. Vraceje se s dvma sklenicemi,
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pravil se smíchem: „Kmotra má muže velkého opilce, a proto nemže
pivo ani vidt," objasoval a zavíral za sebou pevn dvee do kuchyn.
„Zdejší sedláci jsou vesms opilci, ponvadž nikdy nepracují, a živí se

pronajímáním letních byt. Vidl jste pece, jakou villu má kmotra;
nikdo ji nechce najmouti, — jest to rozvalina; i kdyby s dtmi hla-

dovla, musí muži každý den dáti na vodku ! Bohu díky, že poslední dobou
jí dti mrou, jako mouchy na podzim; nemla by je ani kam umístit!"

Za hovoru vyndal Trenti zátky, nalil do sklenice, pobízeje hosta,

by pil.

„Skuten nemohu!" ekl opt host.

„Musíte, musíte vypíti ! Jak by to bylo možné, ani na naši známost
si nepipit !

"

„Maminka mn nikdy nedovolila pivo pít!"

„Maminka, a poade maminka! Vždy již nežije," ekl se smíchem
Trenti a pobízel hosta, aby pil.

„Nezdráhejte se, pane! uknem si!" ekl tak rozhodn, že host

poslechl.

„Konen jste zmoudel, a to jen maminka, neustále maminka!...
Zde u mne sedí pouze nerozumní ptáci."

„Mají tsné klícky!"

„To nic nevadí! Jest to pouze jejich doasné bydlišt! Když je ode
mne koupí, pak je ihned dají do velké, drahé klece. Já tyto klícky

v zim sám vyrábím. Pták také nesmí býti nesen v prostranné kleci,

utloukl by se, a v tsné se z leknutí trochu tepetá, a pak sedí klidn."

Když vypil Petr Akimovi první- sklenici, zervenala mu tvá a roz-

vázal se mu jazyk; po druhé sklenici stával se sdílným a poal vypra-

vovati celý svj životopis, zaínaje z dtství.

Trenti pozorn naslouchal a jen chvílemi potásal kudrnatou hlavou.

V horlivosti svého vypravování host nezpozoroval, jak Trenti mu na-

léval. Ježto nebyl tak hojnému mluvení zvyklý, vysýchalo mu hrdlo a

on je piln proléval; ale po tetí sklenici byl hotov.

„Nu, co se stalo, nemže se již zmniti, ale vzmuž se, a aspoií

nyní odporuj !"

„Kde pak já!" ekl Petr Akimovi plativ.
„Jen se vzmuž! K emu býti neustále jako slepice? Již toho bylo

dost, a déle to nesmíš trpti."

„Opravdu, vzmužím se, opravdu se vzmužím!" spleteným hlasem

bruel Petr Akimovi, houpaje se na židli.

„Lehni si na pohovku a trochu zdímni ! Pak se na volném vzduchu

napijem aje . . . Doprovodím t potom dom . . . Nuže, vstávej!"

Petr Akimovi poslechl jako dcko, vstal, ale nemohl se udržeti

na nohou. Trenti mu pomohl vstáti, brue

:

„Ti sklenice piva ho pemohly!"
Petr Akimovi položil najednou hlavu na rameno Trentiovo

a rozplakal se.

„Neml jsem nikdy pítele!"

„Nu, já ti budu pítelem!" ekl laskavým hlasem Trenti. „Lehni si!"
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Stkaje, lehal Petr Akimovi a bruel

:

„Nikdy jsem nikomu své hoe nesvil!"
„Nu, dobe! spi!" ekl Treuti, pohlížeje smutn na Petra Aki-

movie, který mumlal:

„Budeš mi pítelem?"

„Budu, budu! Nemluv už a spi!"

Petr Akimovi zavel oi.

Trenti zstal chvíli ped ním státi, vrtl hlavou a pravil:

„Ach, ty ubohý, co z tebe udlali!" A hodiv rukou, odešel z pokoje.

Petr Akimovi spal pes hodinu. Zpv skivání ho probudil a on

nemohl se ihned vzpamatovati, kde se nachází. Velice se zastydl, když

si vše pipomenul. Nco takového se mu stalo poprvé v život; vzpo-

mínal práv, jak s Trentiem popíjel, když ten vešel do pokoje ka:

„Tak málo jsi spal?... Pojme pít aj! Samovar jest pipraven."

„Odpuste!" ekl Petr Akimovi rozpait.

„Podívejme se, ten hrachový šašek se omlouvá ... Co pak jsem

tvou matkou, nebo ženou?" smje se, odpovídal Treuti.
„Mrzí mne to !"

„Nech toho již, a poj radji na erstvý vzduch pít aj . .
."

V malé zahrádce s jednou bízou a nkolika kei, obehnané plotem

a budovami práv takových bídných vil, byl spíše špatný vzduch než

dobrý. Avšak noví pátelé vesele popíjeli aj, a Trenti nyní vypravoval

svj celý život Petru Akimovii, který se divil, jak svobodný život

Trenti v dtství vedl. Treuti se narodil v Nové vsi : Rodie Tren-
tiovi byli selští a živili se pronajímáním letních byt, ale strašn se

oddávali pití, ímž se pivedli na mizinu.

„Vidíš, proti mn vypadáš jako cucák a stáím jsme si rovni! Já

však jsem se po celý život krmil jako to boží ptáe, tím, co Bh po-

sílal, a ty's dostával služné . . . Jednou se mi zachtlo zkusiti to se

službou, ale jsa píliš uvyklý volnému životu, nevydržel jsem dlouho.

Stal jsem se spoleníkem jakéhosi kupce, milovníka pták ; odešel jsem

brzy, neboC mne mrzel ten nevolný život ; musíš jísti, píti, sedti doma,
procházeti se — a vždy jen cizí vlí se íditi. Plivl jsem na všechno

íi zaal jsem se opt živiti tmi božími ptáky, za to však jsem se cítil

svobodným lovkem, což je mi dražší nad život!"

„A až sestárneš a nebudeš moci po lesích ptáky chytat?" ptal se

Petr Akimovi.

„Mám se proto státi vlastním svým otrokem, ponvadž jednou zajdu?

Ne, to bych nepál ani svému nepíteli ! Až nadejde sešlos, zemru

zkrátka hladem. Za to jsem žil jako volný kozák, a to jest na svt
pece to nejdražší!"

Petr Akimovi se klonil ped nezávislostí Trentiovou, který mu
na znamení pátelství daroviii skivana, a doprovázeje ho dom, udílel

mu radu, jak musí skivana pstovati a ím ho krmiti.

Od tohoto dne bylo tak pevné pátelství mezi Trentiem a Petrem

Akimoviem, že málo který den prošel, aby so nebyli vidli.
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Petr Akimovié si vášuiv zamiloval skivany a již visely v jeho

pokoji ti velké klece s tmi ptáky. Ráno jim istil klece, hotovil pokrm.

Sám trpl hlad, ale pro skivany ml neustále zásobu semene a mra-

veních vajíek. Nosil jim z lesa drn a skládaje tento do klece, zval

vždy skivánka:

„Sedni si na travinku, vidíš, jak je svží a zelenouká!"

Když umýval skivánkm nožiky, tu jako nžná matka, myjící

svého synáka, s nimi rozmlouval:

„Ty hloupenký, ulekl jsi se; vidíš, jak ti srdéko bije! Nesmíš míti

umazané pazourky, to není zdravé, narostla by ti špinavá kra, a bolelo

by t to, kdyby's sedl na bidélku ... No tak vidíš, te mže^ se opt
lépe drápky držet a jsi veselejší, není-li pravda?"

Petr Akimovi ml mnoho práce, když si zaopatil skivany, ponvadž
okna byla nízká, a on se obával, že by koky mohly vyskoit na okno

a potom na klec; stal se nejúhlavnjším nepítelem koek, a kdykoli

shlédnul na plotu koku, pronásledoval ji dlouhým košttem, které ml
v kout u plotu pipravené, asn z rána se probouzel, otvíral okna,

a honil vrabce, aby jeho skivani si neosvojili cvrlikání tch plebejských

pták. A jak se namáhal hvízdáním rzných nápv, aby jim své skivany

nauil! Když je nauil první písnice, bžel celý rozradostnn k Trentii,

aby ho onen vyzkoušel. Pi vyuování vypadah oba velmi smšn. Sedli

si proti sob. Trenti hvízdal nápv mohutn, Petr Akimovi mu váhavé

pizvukoval.

„Bylo to falešn! Zani znova!" podotknul Trenti.
Nkdy se uitel a žák k vli hvízdání i pohádali.

„I slepicím by to bylo Jí smíchu, když se mnou se hašteíš, že

správn hvízdáš!" zlobil se Trenti. „Rozumíš, áble, musíš zaíti vysoko

a neustále dol tóny ubírati, tak jakobys se spouštl se schod ; a ty

skáeš jako potrhlý."

„Hvízdám dle tvého návodu; vždy mám ucho," odpovdl Petr

Akimovi.
„Vím, máš dv uši, jen že oslí! Poslouchej, pane!" A Trenti

hvízdal. „Tak to musí býti ... Ty hvízdáš teprve nedávno, a já toto

umní pstuji z dtství. Vyuil jsem již velké množství skivan."
„Zdálo se mi, že dobe hvízdám!" bruel Petr Akimovi.
„To nestaí, když se ti to jen zdálo."

„Mám proti tob slabá prsa."

„Nemluv nesmysl, to nemá se slabou hrudí co dlati!" Obávaje se,

že by svého professora rozhnval, zkrátil Petr Akimovi hádku.

Petr Akimovi zakryl zeleným kalikem klece skivan, aby se ne-

plašili, hvízdal jim celou hodinu jeden a týž nápv, jsa okouzlen, jestli

nkterý z nich si nápv zapamatoval.

Když skivani zpívali, sedl nehybn, aby jejich zpvu nepekážel.

Teprve po msíci první Trentiovy návštvy, zastala Avdoa Spiri-

donovna tohoto u svého mže. Velmi se tomu divila a hnvala se, když

uzela ped sebou venkovana. Zavolala Petra Akimovie do kuchyn.
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žádajíc, aby ihned svého hosta odvedl. Ale Petr Akimovi si dodal

odvahy a odpovdl:
„On pišel ke mn a ne k tob!" naež odešel do pokoje.

Avdoa Spiridonovna vyvalila oi, když jí muž tak srdnat odpovdl,
a divila se ješt více, když po Trentiov odchodu obyejným svým
kikem a hubováním muže napadla, on však se ani útkem nespasil a

pokojn útok snesl. Tuto zmnu svého muže piítala Avdoa Spirido-

novna jeho obcování s Trentiem, „tím sprostým loupežníkem", a zane-

vela na tohoto hosta celou duší. Však také Trenti choval k ní velmi

nepíjemný pocit.

Jednou Avdoa Spiridonovna, jsouc v pedním dom u starých panen

návštvou, dávala pozor, až Trenti k mužovi pjde, a spatila, že nese

dv láhve. I pibhla dom a kiela, že nedovolí, aby se z jejího bytu

dlala hospoda.

Trenti klidn sedl usmívaje se, a pi tom se upen díval na

Avdou Spiridonovnu, ana kiela:
„Ven, ven, odtud!"

Petr Akimovi, celý ustrašen, koktal

:

„Avdoo Spiridonovno, Avdoo Spiridonovno !"

„Pjdu pro strážníka, aby tvého pkného hosta odtud vyhodil!"

kiela Avdoa Spiridonovna jako smysl zbavena.

Obraceje se k ubledlému Petru Akimovii, prohodil Trenti se

smíchem

:

„Nech ji bžet, a pivede tebas ti strážníky! Zatím vypijeme

piveko."

Avdoa Spiridonovna vynadala Trentii a odešla na návštvu.

Velmi rozechvn pravil Petr Akimovi Trentii žalostiv:

„Holoubku, nevšímej si jí; jest vždy taková! Picházej ke mn
jako díve, vždy jsi mým hostem."

„Z eho soudíš, strašpytle, že jsem se snad té kiklavé ženštiny

zalekl? Pes štká, vítr vje! Co jest mi po ní! Jen tolik ti eknu, že

t Bh obdail pknou ženou."

Petru Akimovii se ulehilo, že Trenti není uražen a že ho

i nadále bude navštvovat.

Avdoa Spiridonovna doufala, nalézti v majorovi spojence proti ne-

návidnému hostu svého muže, nahánjíc mu mnoho strachu, ale zklamala se

a nesmírn se proto na majora rozhnvala; proto také roztrušovala u etných
svých známých, že major se svým domovníkem bývají každého veera
tak opilí, že ani nevdí o svt.

Petr Akimovi zatoužil po slavíkovi.

„Ve spaní slyším, jak mi v kleci líbezn prozpvuje slavík!" ekl
Trentii, který hned ho zavedl na ptaí trh a vybral tam slavíka, jenž

se osvdil výborným pvcem.
Petr Akimovi záil štstím, když jeho slavíek prozpvoval.

„Jsem ti povden, nesmírn povdeeu, že's mi vybral takového

slavíka!" pravil Petr Akimovi svému píteli, který jsa u nho návštvou

naslouchal zpvu.
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„Mžeš býti šastným, že's dostal takového slavíka: má istý, zvo-

nivý trilek a silný hvizd. Pro znalce — milovníka — jest to vzácný

slavík. Ne abys ho krmil šváby : jsou píliš tuní, a to škodí hlasu

;

dávej mu šváby jen jako zákusku; pšeniní erv nekazí hlas," pouoval

Trenti.
Petr Akimovi nemohl se slaviího zpvu ani nabažiti. Skivany

opatroval jako díve, ale oni byli již v druhé ad. Koupil svému slavíku

drahou klec, povsil ji k oknu, na které postavil kvtináe, aby jeho

slavíkovi v zeleni se lépe líbilo. Jak se slavík v noci jen pohnul, Petr

Akimovi ihned hledal, zdali snad ve dne se tam nevplížila njaká koka.

A dívaje se na spícího slavíka, pravil mu nžn: „Co se ti pihodilo,

mj drahoušku? eho jsi se lekl? Jist se ti zdálo o koce? Spi jen

klidn, holoubku ! Vždy já piln dohhžím, aby se ve dvoe koka ani

neokázala."

Ráno šel ku kleci slavíkové a pozdravoval ho: „Dobré jitro, mj
drahý! Odpoíval jsi dobe? isti, jen isti svá peíka, istota jest

nevyhnutelná! Jsi velmi krásný; víš, máš tak rozumná, bystrá oka a

tak krásná peíka!"

Nejdíve vyistil Petr Akimovi slavíkovi klec. Drže malou klícku

s otevenými dvíky, zval svého slavíka: „Rate do druhé klece, musím

vaši svtnici ukliditi." A když vyistil klec, zval opt slavíka: „Vše jest

hotovo, jen rate vejíti: písek jest isounký, vodika i papání také!"

a vida, že slavík se pustil do jídla, pravil: „Jez, jez na zdraví ! Co pak

tak málo, jez ješt!" Ale jestli slavík málo pokrm kloval, bžel Petr

Akimovi k Trentii a všecek rozechvn volal

:

„Pro Boha! poj ke mn na slavíka se podívat: špatn zobe pokrm

a epejí se."

„Dobe, napijeme se díve piveka!"

„Jakž bych mohl píti! Pojme rychle!"

„Co tak horen spcháš, vždy dojdeme!"

„Já ti dám dv láhve piva doma, poj jen rychle!"

„Ty to skuten se svým slavíkem tak daleko pivedeš, jako Za-

bavnikov se svým skivanem," pravil Trenti se smíchem. „Jsi ty podivný

lovk! Ku svému potšení zaopatis si slavíka, a zatím se jen muíš."

„Co mám init, když jsem se takovým narodil. Miluji svého slavíka

tak náruživ, že bych bez nho nemohl vbec žiti."

„Jak jsi díve žil, tak bys žil i dále."

„Jaký jsem to však bez nho vedl život? Neznal jsem žádných

radostí, a nyní jsem jako znovu zrozen, všechna bývalá píkoí jsem

zapomnl."

„Mluvíš nesmysl, není tím vinen slavík; stal jsi se prost odvážli-

vjším a proto leheji žiješ!" objasoval Trenti zmnu, která se s jeho

pítelem udala.

Vrátiv se s Trentiem, zaradoval se Petr Akimovi, že jeho slavík

vesele poskakoval s bidélka na bidélko.

„Te mi dej dv láhve piva!" pravil Trenti. „Po druhé snad

nedostaneš hned horeku! ..."
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VI.

Bylo šest hodin veer, teplý dubnový deštíek osvžoval veškerou

pírodu. Avdoa Spiridouovna spala ve svém pokoji, jsouc strašn znavena.

Potkala poheb: nesli zemelého a za rakví následovalo množství lidí;

na márách ležel celý vrch vnc. Jak nejíti za rakví a nevyptávati se

na zemelého? Protlaila se ku pedu a ptala se njakého mladíka:

„Nemžete mi íci, jak se zemelý jmenoval a jaké ml postavení?"

„Nemel žádného postavení,*' odpovídal mladík.

Avdoa Spiridonovna se rozhnvala, nevila mu a obrátila se ke

skupin mladých dívek, práv k jedné z nich, která držela velký vnec:
„Dovolte, abych se vás zeptala, sleno : pochovávají knížete anebo

njakého hrabte?"

„Obana!" odpovídala oste slena.

Avdoa Spiridonovna byla uražena a pravila hlasité: „Jdou za rakví

a odpovídají žertovn" ; i vybrala si ctného starce a otázala se ho,

koho to pochovávají

:

„Literáta," odpovídal starý pán.

„Jaké ml postavení?"

„Tento spisovatel neml žádného postavení."

Avdot Spiridonovn se to zdálo nemožným, aby tak mnoho lidí

šlo za rakví, když nebožtík nezaujímal žádného postavení. Ze zvdavosti

šla za rakví, v kostele se protlaila až ku pedu, zstala až do konce

obadu, rozlouila se s nebožtíkem, divíc se, že to byl mladý lovk.
Následujíc prvod pohební až ku hrobu, poslouchala všechny tam pro-

nesené ei, nerozumla však ani slovu.

Když vyšla ze hbitova, vzpomnla si, že musí pospíšiti ped porotu*

aby zvdla, kdo vyhraje pi, která se projednávala u smírího soudce.

Nemajíc ani kopejky, mušek jíti pšky, a byla velmi rozilena, aby se

neopozdila. Musela však ješt velmi dlouho ekati,, ponvadž tato záležitost

se projednávala poslední. Když vyšla od soudu, bžela ke známým, dou-

fajíc, že se tam naobdvá, ale niím ji neuhostili, akoliv jim dkladn
vylíila poheb a zárove své mínní o nm

:

„Prosím vás, kdo to kdy slyšel, aby tak okázale byl pochován všeli-

jaký literát anebo spisovatel, který ani žádného úadu nezastával — to

jest pece urážkou pro zemelé generály."

V ten den se Avdot Spiridonovn nepodailo, aby se nkde najedla,

akoliv ješt ku dvma známým bžela. Hladová, unavena, vrátila se

dom s velikým hnvem a vyhubovala svého muže, že u nho nenašla

nic k jídlu.

„Ty si nyní zajisté nic nevaíš k obdu, a živíš se ervy a šváby,

zárove se svými prašivými ptáky," pravila mrzut.

Pokoj Petra Akimovie byl vždy ist uklizen, aíe u Avdoti Spiri-

donovny panoval hrozný nepoádek : její šaty se válely po židlích, na
podlaze byly oharky papiros a papírky, na které si natoovala ídké
žlutavé vlasy. Navzdor svému stáí peovala velmi o svj zevn^šek : nosila

šion, barvila si oboí a rumnila si tváe ervenou epou, akoli se
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rumnec k ostatní žluté pleti nehodil. Doma chodila rozcuchána, rozedrána,

kdežto Petr Akimovi nosil doma župan a vše na nm bylo isté, neroztrhané.

Na dvoe u samého kídla se odehrávala scéna: sthovali se ná-

jemníci do bytu, který déle než msíc byl prázdný, ponvadž major ho

nechtl pronajati jen tehdy, nebude-li mít nájemník ani koku, ani psa,

ani dtí.

Nábytek z vozu již odnesli do bytu, a druhý vz s bdami v rohožích

zašitých práv zaali rozvazovati, když Avdoa Spiridonovna byla pro-

buzena hlasitým hovorem ko.
Seskoila s postele ve špinavé sukni, roztrhaném kabátci, s rozcu-

chanými kudrlinkami, se šionem na stranu, s obliejem na pohled kivým,

ježto se na oné stran tváe, na které spala, setel rumnec a s oboí
barva. Pootevela dvée do druhého pokoje a ptala se hmotn svého

muže, sedícího u okna:

„Jaký to je hluk na dvoe?"
„Nájemník se pisthoval," odpovdl klidn Petr Akimovi.

„Nájemník? Jak!" vzkikla Avdoa Spiridonovna. „Kdy pak byl

byt pronajat?"

„Dnes ráno pišel njaký pán, a tomu patrn major byt pronajal."

„A ty's mn ani nic neekl? Ani jsi mne nevzbudil, když pijely

vozy!" vytýkala hnviv Avdoa Spiridonovna, vrhajíc se k oknu. „Hospo-

dine," vzkikla pak zoufale, „mn se zdá, že již odnesli nábytek! Jaký

pak byl nábytek?" ptala se opt muže.

„Opravdu, já jsem ši ho ani nepovšiml."

„Nepovšiml ! Fuj, ptaí chvo ! Ne, ty's to schváln pede mnou
utajil, že je byt pronajat, schváln jsi mne nevzbudil ! Pokej, ty mn
své kousky zaplatíš!" pohrozila Avdoa Spiridonovna a otevevši vyhlídku,

ptala se slaounkým hlasem vozky stojícího dole: „Holoubku, z které

ulice a z kterého domu jste sem pivezli nábytek?"

„Ze závodu Apraksinova !

" odpovdl koí.

„Jak, ze závodu? A kdo nakoupil nábytek, pán anebo dáma?"

„Co pak já vím!"

„Sprostý hlupáku!" odsekla Avdoa Spiridonovna, pirazila vyhlídku,

a opt se pustila do muže: „Kdyby aspo se byl ozval, že ráno pišel

nkdo najímati byt ! Jen všechno mn na zlos, jen na zlos, ale pokej,

já ti to pipomenu! . . . Kdo pijímá vci?"

„Služka!" odpovdl Petr Akimovi.

„Mj Bože! A já nic nevidla! Jací jsou to lidé, jsou staí anebo

mladí? Mluv, zlosyne!" vzkikla dupajíc Avdoa Spiridonovna.

Byla to pro ni hrozná rána, že nevdla, že byt je pronajat, a koho

budou míti v sousedství.

„Pišel starší pán s mladou ženštinou, co nám na tom záleží?"

„To jest lhostejné pouze takovému hlupci, jako jsi ty, ale ne mn!
Kdo ví, kdo zde bude bydlet! Nemáš v sob ani za groš ctižádosti,

spátelíš se se všelijakým sprosákem ! Pijdeš ješt na lavici obžalovaných

pro svou známost s tím loupežníkem a pa . . ." Avdoa Spiridonovna

zahledla Sidorenka a opt se vrhla k vyhlídce, „Kdo jsou nájemníci,

jak se jmenují, jaké mají postavení?" zasypala Sidorenka otázkami.
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„Nevím," odpovdl Sidorenko.

„Ví to velmi dobe a nechce mn to pouze íci!" hubovala Avdoa
Spiridonovna, odcházejíc do svého pokoje.

Za okamžik vyšla obleena, s opravenou tváí a oboím, s papirosou

v ústech a vletla k majorovi se slovy:

„To jsem od vás, majore, neekala, skuten neekala."

„eho, paniko?"
„Jak že, pronajal jste byt a nezmínil jste se mi o tom ani slovem.

Vidíte, já když jsem pišla dom, hned jsem vám vypravovala o pohbu . .

.

Kdo jest nový nájemník?"

„Nmci, teprve pijeli."

„Nmci? Jak jste s nimi mluvil?"

„Jako s vámi. Mluví rusky. Ne píliš dobe, ale možno se s nimi

dorozumt."

„A jaká jest to rodina?"

„Nmecká."
„Muž se ženou?"

„Jakž to mohu vdt?"
„Jakže?" zvolala Avdoa Spiridonovna. „Vezmete do domu nájemníky

a nevíte, kdo jsou; možná že to ani není jeho žena."

„Co je mi po tom?"

„Ach, majore, nejednal jste dobe, ml jste na mne mysleti! Bude

to píjemné, budu-li mít za sousedy kdo ví jakou lzu?" pravila Avdoa
Spiridonovna uražen. „A co budou o vás mluviti všichni ostatní domácí,

že do svého domu berete nepoádné ženštiny? Ml jste se díve zeptati,

jestli se pisthuje se ženou."

„Co vy mne budete uit, paniko!" ekl major velice uražen. „Mn
jde hlavn o to, aby moji nájemníci nemli ani ps ani koek."

„Odevzdali vám pas?"

„Zítra o nj požádám."

„Jednáte neopatrn, velice neopatrn, majore ! Nemžete si ani ped-
staviti, jak musí být lovk opatrným," pravila Avdoa Spiridonovna, velice

rozhnvána, že její zvdavost stran nových nájemník zstala neukojena.

Major zavolal Sidorenka a poruil mu, aby ihned od nových ná-

jemník si vyžádal pas. V pasu se major pesvdil, že nájemník s dcerou

jsou nmeckými poddanými, a že teprve ped týdnem pijeli do Petro-

hradu. Major chtl Avdou Spiridonovnu pozlobiti a proto poruil Sido-

reukovi, aby jí, bude-U se ptáti na pas nových nájemník, ekl, že jej

ihned po obdržení donesl na policii, ani ho majorovi neukázav.

Avdoa Spiridonovna každý okamžik vybhla do sín, doufajíc spa-

titi nové nájemníky, ale vše nadarmo; pak tedy zašla do velkého domu,

aby tam hoejší obyvatele zpravila o tom, že se pisthoval do kídla

jakýsi Nmec, Bh ví s jakou ženštinou, a schváln šla kolem jejich

oken, aby se podívala do bytu, ale ani to se jí nepovedlo, — do polo-

vice byly si)uštny zelené záslony. To jí pipadalo velmi podezelé. Pro
noví nájemníci se zavšováním záslou tak spchají ?

Když druhý den ráno major šel ohledati dvr, Avdoa Spiridonovna

k nmu vyskoila a pravila:
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„Vidl jste okna svých uových nájemník?"
, Rozbili sklo?"

„Ješt he! Když jsem vera od vás odcházela a šla dvorem, po-
dívala jsem se mimochodem do oken nových nájemník, a oni mají již

zavšená okna."

„Co pak na tom?"

„Co? Vám se ten spch se zavšováním záslon nezdá podezelým?"
„Co pak jest v tom podezelého? Nechtjí patrn, aby jim nkdo

zevloval do oken."

„To vy si myslíte, majore, mn jest to velice podezelé ; to zna-

mená, že nco skrývají ! . . . Vy arci sedíte neustále doma a nevíte, co

se v Petrohrad dje. Jednou se také pisthovali nájemníci do jednoho
domu bez služebných, a co z toho vyšlo ! . , . Byli to penzokazi . . .

A odevzdali vám pasy?"

„Pislíbili je odevzdati dnes!" lhal major.

„Ach, majore!" zvolala Avdoa Spiridonovna zdšen. „Víte, co se

nedávno stalo v jednom hostinci . . . Pijeli dva . . . muž a ženština po
železnici, najali si pokoj, také neodevzdali pas; ráno jim tlukou na
dvée, dvée se neotvírají . . . Zavolali policii, a co? Oba byli mrtvi!"

„Jen se, paniko, upokojte, moji nájemníci jsou zdrávi a pili kávu,

Sidorenka poslali pro mléko, on jim také samovar pipravil."

Avdofa Spiridonovna zasypala Sidorenka otázkami, ale ten odpo-
vídal pouze

:

„Nevím niehož."

„Jaký pak jsi to domovník! Ty nesmíš nové nájemníky pustit soí,
to jest tvou povinností! Musíš chrániti svého pána! ... Jsi skoepinou
a ne domovníkem ! . . . Vy nevíte, majore, že se nyní takoví zlosynové

objevili, kteí vyhazují domy dynamitem ! Slyšela jsem o tom rozprávti

dva pány u smírího soudu. V jednom nmeckém mst zniili všechny

domy! Možná, že i naši nájemníci patí k tmto buim a pijeli k nám
za tím samým úelem."

Major se zasmál.

„Také to jest vaše smyšlenka, paniko!"
„A víte, co mají v bednách? Možná, že to jest samý dynamit.

Všechny domy v Petrohrad vyhodí do povtí."
„Co pak by se pi tak písné prohlídce podobny lovk k nám dostal ?"

„A dovolte, jak pak tedy pustili do Petrohradu toho Jacka, roz-

parovae? To jest ta písná prohlídka pas! On žil zde, a postrašil nás

ubohé ženské."

„Ale vždy to bylo pouhé tlachání, že byl Jack v Petrohrad."

„Jak mžete, majore, tak mluviti ! Vždy zde rozpáral tohk ženských

!

Ano, jedna dáma s ním jela po koské dráze . .
.-

„A jak vdla, že to byl Jack, on se jí sám pedstavil?"

„Poznala ho podle oí, ano dle pohledu. Pravila, že se tch jeho

hrozných oí tak zalekla, že mezi jízdou vyskoila z vozu, upadla a vy-

vrkla si ruku. Sama jsem tu dámu vidla u známých se zavázanou rukou."

Major mávl rukou a odcházeje od Avdoti Spiridonovny, pravil:

„Jaká to ženská! Co pak mají v tch bednách?"
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„Nemohu to vdti, vaše vysokoblahorodí," odpovídal Sidorenko,

„zdají se to býti skromní Nmci."
Major si odplivl.

„Vera mue postrašila s pasem, dnes opt s bednami: Opravdu,

kdyby to nebyla ženská, slídila by po provinilcích, ani jednoho by z nich

nepropustila."

„Ne, vaše vysokoblahorodí, lovk s tak pomlouvaným jazykem se

nehodí k niemu; z toho všeho vždy vyjde pouhý klep."

„Já ji asi ti dni budu muiti pasem tch Nmc."
Petr Akimovi zase byl od ní proto hubován, že ji nezpravil, když

Nmci šli po dvoe. Zahledla je teprve, když pešli dvr a vcházeli do

prjezdu.

„Vidím, vidím, že ten zloinec, ten sprosák t navádí, aby's mi
vše dlal naschvál. Ms mi hned dát znamení, když Nmci vycházeli.

Mohla jsem si je prohlédnouti."

„Vidla jste je, jsou to lidé jako ostatní."

„S tvým dovolením, vidla jsem je pouze ze zadu, ty ptaí kuchako !

Jen pokej, já ti všechno tvé týrání splatím ! . . . Prosedím doma do

tch dob, dokud se Nmci nevrátí."

„Možná, že se vrátí, až se setmí," podotkl Petr Akimovi, peje si,

aby svj úmysl zmnila, ponvadž její pítomnost mu byla velice ne-

píjemná. (Pokraování.)

Démonismus.
Ethnologická studie. Napsal O. Fr. Vank.

(Pokraování.)

5.

ýjevy sn a vidní pouily lovka, že duše, která byla

opustila tlo, neumírá spolu s ním, nýbrž žije dále

jako samostatná, jemn materielní bytost, jako mátoha
ili duch. Ješto pak zjevoval se mu nebožtík v téže
podob, jakou ml ve chvíli, kdy zemel a v té mže
stavu, v jakém jej vidl naposled, pedstavoval si též

duchy ve tvaru zcela konkrétn názorném. Od naivního

vdomí nelze nám oekávati, že by pojímalo duši v podob tverce jako

Pythagoras, ani v podob kružnice neb koule jako Archytas neb dokonce

jako ohnivé atomy pronikající tlo, jak uil Demokrit a Epikur. Nikoliv,

syn pírody i)rÍ8uzoval odlouené duši tutéž povahu, postavu i týž stav,

v jakém byl nebožtík v posledních okamžicích svého života, v okamžicích,

které na práv uinily dojem nejhlubší a na dlouho utkvly v jeho mysli,

lovk za pravku byl nejvtším nepítelem svého rodu — homo
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homini lupus, — proto jsou také duchové divoch, ba i duchové ze-

melých len téhož kmene prvotn povahy nepátelské, škodolibé, slovem

zloduchy, ped nimiž lovk má báze tím vtší, ješto jemu nevidi-

teln mohou ublížiti. Již v nemocném jeví se tento zloduch, který tím

schopnjším jest všeho zlého když byl tlo opustil a pohyblivjším i vol-

njším se stal. Proto na p. dle víry Patagonc pocházejí všeliké ne-

hody i všeliké zlo od duší zemelých — ualiu l) a v jižní Africe pokládá

se „mrtvý bratr" za pvodce všeho neštstí. (W. I, 410.) A by i u kmen
ponkud pokroilejších se chovali tito duchové ku svým soukmenovcm
pívtivji, jim byli nápomocni a je chránili, tož jsou práv dobrými

jen k nim, zlými však oproti všem, kdož nenáležejí ku kmeni, tak že

všeobecné pravidlo : Veškeré odlouené duše jsou prvotn zloduchy, ne-

doznává tím nižádné újmy.

Lze vbec íci: Odlouená duše jest takou, jakou byla v okamžiku,

než-li opustila tlo lidské. — Tak na p. ví dosud severoamerití

Indiáni, že duch onoho, jenž ztratil nohu, jest jednonohý; onoho, kdož

pozbyl zraku, že bloudí a tápá slep ve šastných lovištích. Nedosplé
dítko, vyžilá staena, kvetoucí panna i bujarý bojovník potrvají vezdy

v témže stavu, v jakém byli zemeli. 2) Též Indiáni v Brasilii ví, že ne-

božtíci odcházejí v „íši duch" ranni neb na kusy roztrháni, vbec
tak, jak je byli opustili; ernoši míní, že zohavením tla zohavuje se

také duše, tak že duše onch, jimž byla sata hlava, jsou bezhlavé atd.

Proto bojí se dlouhé nemoci ped smrtí, ješto duch jejich byl by hubený

a vysílený. (W. II, 194; T. I, 444) ernoši v otroctví na ostrov Kub v-
ili, že po smrti se octnou ve svém domov a asto se všeli z touhy po
domovu. Než nemilosrdní pánové smyslili si les : dali totiž jejich mrtvoly

pytvati. Tím zmenšil se poet sebevražd mezi ernochy velice, nebo nechtli

se objeviti v Africe rozezáni a celí znetvoeni. 3) Proto prosili též staí

Peruáni, aby kosti jich nebyly rozmetány, z ehož mnozí myln soudili

na víru ve vzkíšení tla; jevila se však tatáž pedstava, jakou dosud

mají íané, kteí neznají trestu dsnjšího, nežli sttí, ješto ti, jimž

pohana ta se stala, na onom svt jsou bez hlavy.*)

Pochopujeme tedy i výtku Ja'akobovu, když má vydati Binjamíua

do zem Micrajím. Praví ku svým synm: „Vy pivedete šediny mé do

še'olu" (Gen. 42, 38.), t. j. vy budete tím vinni, bude-li tvá starcova

v podzemí svditi o mé trýzni. A jako nebožtíky, kteí zemeli trudem

a smutkem, po strhaném zraku, sešedivlých vlasech i rozedraném šatu,

tak lze i v podsvtí poznati po ranách, jež se nikdy nehojí, ty, kdož

násiln na zemi byli usmrceni. Dle I. kr. 2, 6, 9 (D) radí David Šelo-

mónovi, aby šedinám Jo'abovým nedal v míru sestoupiti do še'olu a aby

šediny Šemejovy s krví tam odeslal.

1) J. G. Muller, Geschichte der amer. Urreligionen, Basel 1855, 261; —
G. Ch. Musters, Unter den Patagoniern, n. p. 2- Jena 1877, 193.

^) Rich. Irving Dodge, Die lieutigen Indianer d. fernen Westens,
n. p. Wien 1884, 106; srv. Ausland 1890, . 50, 1013.

3) Augsb. Allg. Ztg. 1853, . 232.

^) M. de Guignes, Voyages á Peking, Maurée et TJsle de France, Paris

1808, 11, 298.
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Primitivní filosof, spoléhající se na svdectví svých smysl, nehrozí

se nijak dsledk, že duchové objevují se ošaceni neb i ozbrojeni,

nebo tak zjevují se mu ve snu neb v deliriu. Missiouá P, Fr. Xaver

de Charlevoix, jenž strávil dlouhá léta mezi Indiány sev. Ameriky,

nalezl u Odžibve pedstavu, že nejen lidé a živoichové, nýbrž i ne-

ústrojné pedmty, na p. kotle, sekery, devce atd. mají duši, (T. I.

472.) což dosvduje nám i P. Le Jeune ze 17. století. (W. G. III,

199.) Dle theorie Karén v Birmé má dle zprávy Rev. E. B. Grossa^)

každý pedmt zvláštní 'kelá. Karén se svou sekerou a nožem mže
po smrti jako za živa stavti svou chýši, ezati proutí a íditi veškeré

své záležitosti. Zajímavá jest víra domorodc ostrova Fidži: Zeme-li

zvíe neb rostlina, odebírá se ihned jejich duše do Bolotu; roztíští-li se

kámen neb jiný pedmt, uvolní se rovnž jeho duše a nejinak daí se

též vcem, jež byl lovk umele vyrobil. Zlomí-li se neb upotebi-li

se sekera neb jiná zbra, odletí z ní duše; podobné sboí-li se neb

znií-li se jiným zpsobem dm, kanoe a p. 2) Podobné názory mají

též Tahiané. (L. E. C. 238). Tím objasuje se nám i zvyk, jaký

spatujeme na p. u ipive v sev. Americe (Sp. I., 240.), u Kafr
v jižní Africe, 3) u Arab"*) a j., totiž zohybovati a lámati zbran a jiné

pedmty, jež byly dány nebožtíku do hrobu. Proto uezává také Australan
mrtvole svého nepítele, jehož byl zabil, palec na pravé ruce, aby ducha

uinil neškodným t. j. aby nebožtík nemohl zkomolenou svou rukou metati

stínový svj bumerang. (T. I, 444. L. E. C. 317.) Podobn uali severoame-

rití Indiáni zavraždivše majora Elliota, jemu pravou ruku a pravou nohu,

aby statný jeho duch jim nemohl ublížiti.^) Basutové transwálští peezá-
vají mrtvolám svazy, aby zabránili stínm (liriti) návrat,'^ ba rudiment této

pedstavy zachoval se i u ek, kdež vrah obyejn uezal zavraždnému
jednotlivé údy, navlekl je na šru a etz tento zavsil si pak na hbet

!

innost ta oznaována slovesem pia6iukLt,HV. (R. P. 7, 253.) 7) U 'Ebre
zjevuje se duch Šemu'ela v plášti, jaký za živa byl nosil (I. Sam. 28, 14)

a v poetickém líení Ez. 31, 27. zjevují se mrtví ozbrojeni i ošaceni jako za

dn svého života. Dle pedstav Hellen neml duch {eidmlov) Patroklv

zjevivší se Achillovi v noci jen bývalou svou postavu, pronikavý zrak,

nýbrž i šat, Odysseus poznává hned mezi stíny svou matku Antikleiu, ne-

dávno zemelého Elpenora, jakož i bývalé druhy z trójské války. Vbec lze

v podsvtí poznati krále po diadému, nevstu po svatebním rouše, muže a

ženy, jinochy a panny, chlapce a dvata na první pohled, nebo duše jest

*) u C. Meinersa, Allj?. krit. drcsch. d. Reliíionen, Hannover 1806, T, 144,

2) W. Marin er, Tonga Islands, London 1818, II, 129; Th. Williauis.
Ib. I, 242.

3) Ad. Wuttke, Gesch. d. Heidenthums, Breslau 1852, I. 107.

*) J. Wellhauson, Reste arab. Iloidcnthuma, Berlin 18S7, 160.

^) R. J. Dodge, H. 108; srv.: Garrick Mallery, Israoliten u. indianer,

n. p. Leipzi,' 1891, 31.

^) A. M o renský, Erinnerungcn aus d. Missionslobon in SiUlostafrika,

Bielefekl, 1888, 42.

^) T. i. E rvi II Rohde, Psýché, Freiburg i. B. u. Loipzig 1894. Dle
Sobol. Sopli. El. 445 zohavovali mrtvolu, aby nebožtíka uinili „(iaS-ev/) itijhg

zb uvxLxiaua '&ai xbv ipovta,^
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tlu úplu podobna. Proto nazývali ekové duši odlouenou též avtós,
(II. 1, 3; 11, 244, 601; 14, 456; 23, 165 a j.) Peršani džán, on sám.

Lidé, jimž duchové ve suu se zjevují, s nimi mluví, ví také v ped-
mtnost hlasu duch; ovšem nemají však duchové hlas jako živý lovk,
nýbrž jest to jen dunivé i dušené mumlání, cvrlikání neb pískání, slovem

duch hlasu. Australané na Herbert Riveru domnívají se, že v noci

ozývá se melancholický, tajuplný hlas zloducha Kvingana podobný hlasu

pták neb cikád. l) Na Novém Zéland a Poiynesii vbec mají duchové,

mluví-li se živými, tóny písklavé. Indiáni algonkinští slyšeli asto cvrli-

kati duše zemelých po zpsobu cvrk a Žulové na jihu Afriky zovou

duše svých pedk: imilozi, pisklouni. U 'Ebre mluvili duchové

hlasem slabým a temným, cvrlikají (tecafcéf Jes. 29, 4.), šeptají (haittím

Jes. 19, 3.), mumlají (hammahgím, Jes. 8. 19.) 2) a téhož mínní byli

i národové „klassití". Hlas duch oznaován v etin slovem TQt^eiV,

v latin stridere vzatým od cvrlikání pták : xlayyT] vexvcov tjv olcovojv

WS (Od. XI., 605.)

— — — — ^vx'l Se y.atá x<^ovi}s tjvts KtíTivóg.

II. XXIII. srv. i Od. XXIV., 4 a si.

„Umbra cruenta Remi visa est assistere lecto,

Átque haec exiguo murmure verba loqui

Ovid., Fast. V., 457.

Spolu sluší podotknouti, že nkteí kmenové, na p. Abiponové,
Hererové a j. pokládají též ozvnu za hlas ducha^), nebo ozvna ozý-(

vající se od les a roklin a opakující slova hlasit volaná, byla zajisté

synu pírody ímsi nadmíru podivným. A ješto neml ješt ani tušení,

že by to byl vlastní jeho hlas, jenž se odráží o lesy neb rokliny a ješto

pvodce jeho byl neviditelný, což mu zbývalo, než domýšleti se, že ne-

viditelná tato bytost jest duch a ozvna jeho hlas?

6.

Dalším dsledkem pedstavy, že odlouená duše jest taková, jakou

byla díve, než opustila tlo, bylo, že každá duše, i nejprostší, touží po

požitcích, zejména po pokrmu a nápoji. Vždy duše to byla, která

v tle, jež oživovala, cítila hlad a žíze a radovala se z pokrm a ná-

poj 4); a jako duše v tle, je-li upokojena, jest veselá a dobré nálady,

nedostatkem však trpíc, nevrlou se stává i špatného rozmaru, jest to živým,

stihá-li je nehoda neb neštstí, aniž by jim známa byla jakási viditelná

píina, znamením i spolu pokynem, jak by útrapám tmto se mohli vy-

1) K. Lumholtz, Ib. 249.

2) Srv. i Zamzuuimím (Dt. 2, 20) „praobyvatele" v Ammonu.
3) Martin Dobrighoífer, Gesch. der Abiponer, n. p. Wien 1785;

srv. Hubert Howe Bancrot, The Native Races of the Pacific-States of
North-America, London a. New-York 1875 I., 640; III., 529; Sp. I., 149.

*) Tak i dle názoru 'ebrejského: Nefeš iti hlad a žíze (naísó šokeká,
reka nafšó. Jes. 29, 8.). Dosud u Arab. J. Wellhausen, Reste d. arab.

Heidenthums, Berlin 1887, 161.



Démonismus. 597

hnouti neb je odvrátiti. Každá dtklivá událost v život upomíná je na

tuto povinnost.

Že duchové pokrm se nedotýkají, to nikterak nemýlí a nemate

primitivního lilosofa, nebo po názoru jeho, jak víme, obsahují veškeré

pedmty, tudiž i pokrmy a nápoje cosi duševního. „Ovšem nemže duch,"

vysvtloval jeden ernoch cestovateli Hemanu Halleurovil) „stráviti naše

hmotná jídla, ale on požívá, což na nich jest duševního a netkne se

hmotného, jež vidíme." Podobnou odpov dali Novozélanané kap.

J. Cookovi, když namítal, kterak že mohou se domnívati, že bohové pi-

cházejí vesele a pojídají obti, když jednak nikdo je ješt nevidl jísti,

jednak by tla zvíat nemohli vbec snísti, a obti lidské již dokonce

ne, ješto se zahrabávají. „Než dostalo se nám vysvtlení, že picházejí

v noci a sice neviditeln a že požívají pouze duši, ktgrá po jich mí-

nní zdržuje se tak dlouho na míst obtním, dokud tlo oB?ti úpln nebylo

setlelo."2) Dle víry starých Ind nepožívali otcové (pitaras), kteí byli duchy

(asum já íjur, asunigamáh, vájubhútáh) le horký vzduch t. j. vni z pokrm,
proež sluli ušmabhágáh (páru požívající) a proto bylo nutno jim pedkládati

pokrmy pokud byly horké.^) Nejzetelnji jest však vyjádena tato myšlenka

ve Vervilleov knize ze XVII. století,*) kdež líí se hodování duch: „Vztež

tedy," vypravuje jeden z rozjaených duch, „jak my stolujeme : Dobré naše

víno není le pouhá tres vína, jež uniká i vyrabitelm quintessencí ; naše

peen pipravuje se z duše zvíat. Vy, kdož jste hmotnjšími, snztež si jejich

tla; my naopak sníme jich duše, jež upravujeme si z vn vašich omáek
spolu s nejjemnjšími, ohnm vytíbenými ástkami koení, oleje a soli!"

Pokrmy a nápoje donášejí se obyejn na místo, kde mrtvola odpo-

ívá, nebo dle prvotní pedstavy zdržuje se duše nejprve, po dobu

delší neb kratší, u mrtvoly.^) Pedstavu tu neshledáváme pouze u nej-

rznjších národ, nýbrž nalézáme ji dosud i u nás pes píboj mo-

derních myšlenek : Jak mnohá modlitba u osamlého hrobu, jíž nikdo

nenaslouchá, mohla by nám podati dkaz, že ješt lovk novovku
v okamžicích, kdy pehlušuje cit chladnou rozvahu, vyhledává skutený

i vniterný styk s duší zemelého na blízku jeho tla. Pouhé vzbuzení

živé upomínky nikterak by neobjasovalo návštvu hrobu za takovýmto

úelem, nebo upomínka probudila by se as mnohem mocnji doma v tiché,

osamlé svtnice. V obyeji navštvovati hroby, u nich se modliti, vzí
tedy jist zbytek pravkého názoru. Že však duše nesetrvává stále u tla,

nýbrž ponenáhlu se od nho odluujíc se ubírá v neznámou „íši duch",
pedstava ta vzešla jednak ze zkušenosti, že tlo pozbývá asem lidské

své podoby, jednak, že asem bledne živost upomínky. Povšechn možno
íci, že po názoru naivního vdomí dlí duše u mrtvoly potud, pokud

*) Daa Lebon der Noger We8tafrica'8, Berlin 1850, 39.

2) li. For ster, Gesch. d. Seereisen u. Entdeckungen ini Siiduicere,

Berlin 1787, VI., 340.

3) W. Caland, Altindiscber Ahnenkult, Leiden 1893, 180 a si.

*) .Moyen de parvenir," cap. 51.

') Tak i po názoru Semit: .los. Ber gel. Mythologie der altcn He-
bracr, Loipzig 1882/3 1., 67, 79; II., 9, 49, 54. U. Khrniann, Aus Paliistina

u. Babylonicn, Wicn 1882, 1 a b1.
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nebyla úpln setlela a poslední krpj krve nevyschla. Ba mnohdy ne-

opouští ani kosti. Proto oslavovali na p. Lattukové na horním Nilu

chvíli, kdy z lovka „dávno zemelého" nezbyly le kosti, l) nebo pak
bylo „po nm", t, j. nežila již na blízku jeho duše a nebylo teba se

jí už obávati. Patagonci zbavují kosti zemelého co možná masa a za-

všují je na svázané vtve neb tye co možná vysoko, aby sluncem a

deštm byly vybíleny. Po roce zaobalují je do zvíecích kozí a odvážejí

na vzdálené místo, kdež leží kosti jejich pedk (L. V. Z. II., 234). Kde
jde lidem o rychlý zmar tla a tedy zbavení se kolem bloudícího ducha,

tam bu dopouštjí, aby mrtvoly hryzali šelmy a dravci neb spalují je.

Tak na p. nkteí Hererové na jihu Afriky nepokládají za radao

pohrbiti mrtvolu v zemi, nutno prý ji odhoditi, aby vlci ji sežrali, nebo
jen v tomto pípad prý se „nebožtík již nevrátí a nebude je obtžovati."

(Sp. I., 198.) ^téhož dvodu pedhazovali Kamadalové mrtvoly psm. 2)

Žulové mly druhdy vbec obyej odnášeti umírající za vesnici na osa-

mlé místo a ponechati je divé zvi.3) Týž zvyk zachoval se též u Mon-
gol,^) Kalmyk (K. III., 173.) a Tibean, 5) u nichž psi spolen
s vranami a jestáby požírají mrtvoly. Nejinak jednali ve starovku
Baktrové, o nichž zvstuje Strabo (XI., 11, 3.), že starce neb tžce ne-

mocné pedhazovali zvlášt k tomu úelu chovaným psm, kteí v jich

ei sluli „hrobai". O Hyrkánech praví Silius Italicus (De bello

pun. 13, 472): „Regia cum lucem posuerunt membra, probatum est Hyr-

canis adhibere canes." Ibérové dávali zemelé na pospas dravcm:

„Tellure (ut perhibent) is mos antiquus Hibera
Exanima obscoenus consumit corpora vultur."

(S. Ital. 13, 471.)

A doítáme-li se o Abip onch, že vytrhovali mrtvole srdce a

kterémukoliv psu je dali sežrati (K. II., 98.), není nám dvod tohoto

obyeje již tajný. Též dle Odyss. XIV., 133. neopouští duše mrtvolu

díve, dokud ji nebyli psi a ptáci ohlodali až na kosti.

Spalování mrtvol vyskytuje se jen po rznu a u téhož národu zejm.

jen v dobách výboj neb nebezpeí; tak na p. nejen u ernoch Gui-

nejských, jihoamerických Indián (K. III., 297; II., 98 a si.), nýbrž

též u Ind v dob Rigvédské,*^) Éek v dob 'ero, Karthagian,
Kenaánit (I. Sam. 31, 11—13; srv. Jos. 7, 25), u íman (Plin.

Nat. Hist. 7, §. 187), nkterých germánských kmen v dob Wiking,7)
jakož i u Litvan^), Rus dle svdectví Ibu Fadlana, a jiných kmen
slovanských. Již Homér (II. VII., 410; XXIH., 50 a si. LXV., 75.)

oznauje správn jako dvod spalování mrtvol „nutný spch", nebo

1) Sam.White Baker, Der Albert N'yanza3; Gera 1876, I., 169;FaulB.
du Chaillu, Explorations and Adventures in equat. Afrika, London 1861, 336.

2) G. W. Steller, Kamtschatka, Frankf. u. Leipzig 1774, 271, 294.

3) Friedr. Ratzel, Volkerkunde, Leipz. 1885, I.. 258.
*) R. v. Pevalsky, Reisen in d. Mongolei, Jena 1881, 11, 69.

5) Ausland 1889, . 38, 738.

6) H. Zimmer, Altindisches Leben, Berlin 1879, 402 a si,

'') K. Weinhold, Altnordisches Leben, Berlin lh56, 488 a j.

^) Guagnini u. Pistorii, Script. rer. Polen, 2, 391.
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výbojným kmenm záleží velice na tom, aby duch co nejrychleji na

dobro se rozlouil s tlem, odešel svou cestou a takto zbavil je všelikých

povinností.

Opak tchto zvyk, totiž snaha, ducha co možná nejdéle pipoutati

k blízkosti ostatk, pedpokládá již znaný rozvoj kultury. Nejprve

uschovává lovk u sebe lebku zemelého, jeho vlasy, nehty, nebo míní

takto nabýti jakéhosi rukojmí, že s duchem potrvá ve spojení neb usi-

luje o to, aby vbec na dobu co nejdelší zachoval tlo. Tak kladou

na p. Tahiané mrtvolu na vysoké lešení nazv. tupapau, aby zv
nemla k ní pístupu. Dokud úpln neshnila, prokazují jí všelikou

poctu, kladou opodál pro ducha plody a rzné pokrmy — pak teprve

pohbí kostru v zemi.l) Cap. J. Cook nalezl mrtvolu Aheatuy, mocného kní-

žete na Tahiti, na tupapauu ješt 20 msíc po jeho smrti. 2) Na ostrovech

Grambierských, Havajských a na Nukahiv trou a potírají se

mrtvoly olejem kokosovým, ímž tvrdnou na kámen a tém nezniitel-

nými se stávají (K. IV., 322.). V severní Americe zizovali Nadovésové,
Dakotové, Mandanové a jiní kmenové „lešení mrtvých" (K.II., 106 asi.),

na nichž mrtvoly po delší dobu se zachovaly, a také Huróni, kteí sídlili

v Kanad, kladli mrtvoly na vysoké lešení, jež okrašlovali dýmkami,

kotly, luky, šípy, sekerami, perlemi atd. a teprve po 10—^12 rocích

snesli veškeré mrtvoly a pochovali oištné kosti ve veliké jám se všemi

dary, jimiž lešení byla ovšena. Na to byla zem zadupána a slavnost

zakonena chvalozpvem.3) Ješt dokonalejší byly ovšem známé zpsoby
mumisování*) mrtvol starých Gruan na ostrovech kanárských, kteí

mumie zašívali do kozích kozí, Mexikán, Peruán, kteí nep.

mrtvoly sušili na vzduchu, jakož i Ethiop, zejm. však Egypan,
Assyr, Peršan a j.^)

Pechodní jakýsi tvar podává nám islandská Sága, dle níž jeden

muž bvl pochován pede dvemi svého píbytku, jak bylo zvykem; ale

ponvadž „obcházel a mnoho škody natropil, byl opt vyhrabán, spálen

a popel z nho vhozen do moe ".6)

Prvotn neliší se tedy t. zv. „íše duch" od místa hrobu, nebo
svt syna pírody jest ješt velice úzký; nezná le nepatrnou ás kra-

jiny, v níž se probíhá. Ped založením anglických osad nenavštívili na p.
Západoaustrálci ješt nikdy nedaleké ostrovy pobeží. Proto kmenové,

kteí pohazují mrtvoly do kovin neb les, hledají pirozen íši duch
v kovinách neb lesích; jiní, jako na p. Apaové v sev. Americe

1) Ti. Forster, Ib. 1774, II. 142, 242; 1787, V., 436.
2) K. Forster, Ib. VI., 319 srv. 347.

3) Dan. Wilson v as, Globus 1H72, 24ít.

*) Muraie z arab. múmijá, zemni pryskyice, zejm. asfalt, proneseno na
zachované mrtvoly.

^) Serv. ad Acn. III., 68: „Aegyptii condita diutius servant cadavora, sci-

licet ut anima innlto tempore perderet, et corpori sit obnoxia, nec ito ad alind

transeut. Romani contra aciebant, couiburentes cadavera, ut statira anima iu

gencralitatcMu i. e. in suam náturám redirct." Pantheistický názor lze pijíti.

^) K. Weinhold, Ib. 49i), Proto spahijo se též tio nebožtíka, jonž ob-
chází v podobí hrozného upíra. (C. Moinors, Alig. krit. (Jespli. der Hcli?ioncn,
Hannover 1800, II., 788 a si.)

89
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kteí odnášejí mrtvé do veliké stepi východn od eky Kolorado (špan.

Papagueria), zovou tuto „A-sa-ma-uu-da" t. j. zem odlouených duší.l)

A podobn vznikly též „íše duch" na horách, za moem, za veletokem,

zejména však pod zemí, byly-li mrtvoly odnášeny do jesky neb bylo-li

pro n vyhrabáno lože umle v hloubi zem.
Po názoru mnohých kmen nalozá se íše duch tam, odkud se

byli pisthovali jich praotcové, duše vrací se tedy do pvodní zem
hrob. Tak kladou na p. Hererové a Be-uáni, kteí pišli ze severu,

mrtvoly obliejem k severu a vládnoucí rasa Peruán kladla mrtvoly

tváí na východ (Sp. L, 249, 248.). Ráj inok a ipive v severní

Americe leží na jihu, „nivy praotc" Irokes a Huron na západ,
odkudž se byli pisthovali,^) kdežto Polynesan vtšinou na východ.

U kmen, kteí na svém sthování pekroili jakousi eku neb prplav, zacho-

vala se upomínka na tuto vodu i v jejich pedstavách o „onom svt", nebo
ješto se jim nedostávalo lun, byl tento pechod velice nesnadný i s ve-

likými obtížemi spojený a vryl se tedy hluboko do jich pamti. Jiní opt
kmenové, kteí se šíili podél behu proti proudu ek, jako na p. vý-

bojné ragy na ostrov Borneo, mly zvyk, že nebožtíky a vše, což jim

náleželo, vkládali do lun a tyto samy sob zstavovali muíce, že íše

duch se nalézá pi ústí eky. A také dle starobabylonskélio podání byla

„zem bez návratu" (irsit lá tárat) pi ústí ek Eufratu a Tigridu (mé

muti, vody smrti) v kraji nazv. Mášu, v sýrsko-arabské poušti, o níž se

vyprávlo, že v ní nižádná živá bytost nemže existovati.^)

U Maor, kteí usídlili se na Novém Zéland, ubírají se duše

nejprve jeskyní Reinga do podzemí, pak opt vzhru a posléze stezkou

duch Rerenga wairu k moi. Tam vstupují do lun a odjíždjí na západ

do „kolébky lidu", Avaiki.'*) Rovnž obyvatelé ostrov Herwey o vých ví,
že se duše vrací na Avaiki, v pravlast jich pedk, v kraj, kdež slunce

zapadá, jež oznauje se proto mnohdy jako te-po, noc. Již Will. Wyat
Gill^) domníval se správn, že východní Polynesané pišli prvotn od zá-

padu, z ostrov Havajských.

Vpadl-li výbojn kmen, pišedší z dálných i neznámých konin, mezi

praobyvatele nkterého území, pokládali jej tito jako na p. domorodci

v Peru luky neb Mexiaui Španly „za syny slunce", nebo prostý lovk,
který nemá ješt nižádného moderního názoru o všemmíru, domnívá se,

že rozhodn lze nkde busi po souši neb po vod dostihnouti slunce,

msíce a oblohy nebeské, o níž, jak dále uvidíme, mají velmi primitivní

pedstavy. Tahiané, uvdomivše si, z jak daleka k nim Evropané pichá-

zejí, otázali se kdys Angliana W. B lig ha, 6) zdaž nesetkal se na své

plavb se sluncem a msícem? Jest pirozeno, že vítzové, když si byli

1) Em. Riedl ve Westermanns Monatshefte, 1890, 23.

2) Garriek Maléry, Israeliten u. Indianer, n. p. Leipzig 1891, 28.

3) Friedr. Delitzscb, Wo lag das Paradies? Leipzig 1881, 242 a si.

^) R. Oberlánder, Oceanien, Leipzig 1873, 32; W. G. VL, 305.

5) Transactions of the Australian Assoc. for the Advancement of Science
Melbonrne Meeting, 1890, 636.

^) u R. For stera, Neuestc Reisea nach der Boanybay u. Port-Jackson,
Berlin 1794, 97.
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praobyvatele, by i vzdlanjší, podrobili, ochotn si pisvojili pedstavu,

jež lichotila jich marnivosti a tak prodlením dob odvozovali jich potom-

kové pvod svj od msíce, slunce neb viditelné oblohy vbec. Tam
odcházely a shromažovaly se i odlouené duše. Tak nazývala se na p.
již jedna ele Indián sev. Ameriky „Saw-eesaw-tinneh, t. j. lid \y-

cházejícího slunce. (Sp. I., 354.).

Lze nám rozeznávati tedy dvé stadií: tellurismus, t. j. pedstavy,

že odlouené duše ili duchové zdržují se voln obcházejíce na pustinách,

v lesích, na pobeží moe, dálných ostrovech, neb v kamenech, klech,

stromech, živoiších, jeskyních, nitru zem, vodách, v okeánu a p., vy-

volivše si je za trvalá svá sídla a uranismus, t. j. pedstavy o sídlech

duch na slunci, hvzdách neb i obloze nebeské . . . ím více vzrstá

znalost lovka o zemi, tím u vtší a vtší vzdálenost klade se íše duch.
Jakmile íše duch se však nalézá u veliké vzdálenosti, nastává

duši pravá toura. Teba totiž, aby byla k ní ádn vypravena: Odv
a stevíce, pokrm i nápoj, zbran, skvosty i líidlo, ženy a sluhové,

kon a lodi dávají se jí na cestu.

Takto vyvíjí se spolu nauka o posledním urení a osudu duše -—

eschatologie. Než i tam, kde jest duši putovati do dálné íše duch,
opouští nejvlastnjší i nejmilejší své sídlo — lidské tlo — jen zcela

ponenáhlu a nastupuje teprve pak asto nebezpenou i strašnou cestu.

U kmen, kteí uznávají více duší, setrvává obyejn jedna u mrtvoly,

kdežto ostatní odcházejí na rzná místa. (Pokraování.)

Domitian.

Obraz ze života staroímského. Napsal Quido Mansvet Klement.

(Dokonení.)

onvadž celý ílím proti tomuto pomru nic nenamítá a

následkem tvých hrozných prostopášností jej i schvaluje,

neuiním eho si peješ," ekla pevn císaovna.

Hnviv a prudce odvtil imperator: „Ty mn vyítáš

jtrostopášnost, ty, která jsi se již s Titem miliskovala?"

„To jest nestouduá lež," vzkikla hrd Domitie
; „mj po-

mr k Tit jvi nevyboil nikdy z mezí pátelství a slušnosti —"

„Za to však vyboil jinde," podotknul kousav Domitian.

„A co se mého jtomru k Paridovi týká, nebyl založen na rloinuých

skutcích, jaké ty pášeš, kdykoliv ti jde o ukojení tvých smyslných clití,

jako jsi tchto du s rodinou Corneli a T.iruiiein uiuil, jož ri)zkázal jsi

jen proto uvzuili, ubys sc^ mohl zmocniti Miircie, kterou ješt Julie

v as zachránila."

3)*
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Nevýslovný vztek jal císae i vzkikl velitelsky: „Ni slova dále.

Mám po ruce dosti prostedk, abych tvj pomr rázem perušil; co

nejde po dobrém, pjde po zlém. Uvidíme!" Imperator zahrozil rukou

Domitii, obrátil se a rychle odešel.

Domitie, a bývala neobyejn chladnokrevná, ulekla se nemálo.

Hlavou kmitla jí myšlenka, že imperator Parida se zmocní a bez prodlení

jej utratiti rozkáže; proto povolala ihned svého dvrníka Stephana,

sdlila mu svou obavu a požádala ho, aby k Paridovi bez meškání d-
vrného otroka vyslal a tragoeda nepozorovan k ní uvedl. Když Stephanus

odešel, zmizel znenáhla strach, který ji byl pi myšlénce na záhubu

milenci hrozící uchvátil, a rozvaha, ráznost i odhodlanost zaujaly celou

její bytost. Vidla jasné, že bží nyní o život Paridv, a znala jen jediný

prostedek, který ho jisté zachrániti mohl a ke kterému se proto také

hned odhodlala. Usedla do kesla, uvažovala dlouho a konen pravila

pro sebe: „Imperator nech padne!"

Po dlouhé dob vstoupil Stephanus s Paridem do pijímací sín
a Domitie spchala tomuto s náruživostí horoucn milující ženy vstíc,

podala mu ob ruce a pravila rychle: „Milovaný Paride ! Jde o tvj
život a k odvrácení hrozného neštstí zbývá nám jen jediný prostedek,

jehož stj co stj užiti musíme." Pak tázala se svého dvrníka: „Stephane,

kdo koná dnes noní stráž v pedsíni Domitianových komnat?"

„Velitel Sarmat Taburud a deset muž jeho kohorty," odvtil

Stephanus.

„Ten jest mi dávno díky zavázán a také své nynjší postavení

obdržel toliko z ruky mé. Za cenu tolika tisíc sestercií, o kolik jich

požádá, zabezpeíš se Taburuda i jeho divoch, aby dnes v noci, až

z pedsín vejdu do komnat Domitianových, nikoho do vnit nevpouštli

a tam, a se cokoliv díti bude, nevstupovali. Zárove poptej se u Entulla,

je-li již vydán zatykai rozkaz proti Paidovi."

„Jest nejvyšší as chopiti se inu, nebo znenáhla by nás ten dravec

všechny rozsápal," pravil odcházející Stephanus, naež Domitie odvedla

Parida komnatami do své ložnice se slovy: „Sdlím ti, co vykonati

nutno, a se již stane cokoliv."

Když vstoupili do ložnice, nalezli tam mezi druhými, na taras ve-

doucími dvemi mladého otroka Thersa, jehož služba záležela v obstarávání

oltáe lar, zde ve výklenku stojícího a skupinami kvtin okrášleného.*)

Hoch se pi vstoupení císaovny a Parida siln zaervenal.

„Sloužíš larm, milý jinochu?" tázala se ho vlídn Domitie.

„Ano," odvtil nejist Thersus a výraz jeho tváe jevil rozpaitost,

kteréž si však ani Domitie ani Paris nevšimli.

„Nech nás o samot," pravila císaovna a Thersus vyplížil se jaksi

bázliv. Po jeho odchodu radili se Domitie s Paridem velmi dvrn
dlouhou dobu.

*) Ve vznešených rodinách uren byl pro tuto službu vždy zvláštní otrok.
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Kousular Arretinus, písa Entullus a prokurátor Marulus oekávali

v pracovn návrat Domitianv s patrným napjetím a když se jeho kroky

ozvaly, umlkl rázem jejich polohlasný rozhovor o neobvyklé návštv
imperatorov v komnatách Domitiiných. Domitian marn se namáhal

utlumiti ped nimi své rozilení a proto, chtje své myšlenky jinam

obrátiti, tázal se rychle Marula, zdali rozkaz Ascletaria se týkající vy-

konal. „Vše stalo a stane se, božský imperatore, pesn dle tvého naízení.

Zárove mohu ti oznámiti, že se mým vyzvdam podailo, vypátrati

úkryt Marcie a —

"

„Jakže pravíš, Marule — Marcie?" vpadl mu do ei pekvapený
Domitian. „Jak se to stalo?"

„Po tvém rozkazu sledována stopa Marciina z komnat Juliiných do

domu Ursova, kde druhého dne z rána za jeho nepítomnosti vše bedliv

prohlednuto, avšak marné ; ani výslech otrok nevedl k cíli. Vypátráno

však dále, že Ursus v dom bývalého konsula Nervy prodléval, a dnes

v dob pohbu Juliina hledáno tam, a zákon takové prohlídky nedovoluje.

Marcie vskutku tam nalezena a odvedena ze sín otroky do velkého

vzení. Oekávám nyní, co dále rozkážeš."

Imperator neodpovdl na tuto otázku ihned, ponvadž se mu v mysli

postavy konsul vynoily, i pravil s úšklebkem: „Chtjí se snad konsulové

Nerva a Ursus státi ddici Flavi? Všeho do asu, dosud panuje Do-
mitian!" Pak pešel nkolikráte, pemítaje, síní. Pedstavil si ustrašenou,

bledou a uslzenou tvá krásné Marcie, když se vojínu z rukou vyrvala

a v náru Ursovu se vrhla, který jej krátce ped tím tak hluboce po-

koil. Dívjší vášnivá touha zmocniti se jí a na nkolik okamžik uiniti

ji obtí své prostopášnosti, mizela ped tímto málo vábným obrazem, ohnivé

jeho pocity vychladly tém rázem a proto že mu koist vyrvána v pravé

chvíli, uvažoval, jak by ji potrestal, nebo ukrutnost jeho nepipouštla
v takovém pípad žádné neviny.

„Pro poheb Juliin nebyl odložen den v amfiteátru?" tázal se Entulla.

„Ne," odpovdl písa, „a práv v tuto hodinu zanou zápasy.

Tuto jsou seznamy odsouzených Galilejc, kteí svou víru vyznali, bohm
Rómy obtovati nechtli a tím poslušnost posvátné osob imperatorov
vypovdli."

Domitian vzal podaný mu závitek do ruky, rozevel jej a etl jména
odsouzených, kteí za pítomnosti ímského lidu v boji proti dravým
šelmám zahynouti mli. Také lenové rodiny Corneli byli v tomto

seznamu. „Jsou již veškeí odsouzenci v amfiteátru?" tázal se a Marulus

odvtil: „Hned ráno po rozsudku byli odvedeni do nádvoí šermíské
školy, kde se te práv hostina z lásky (agape) odbývá, a doufám, že

již pochod do arény nastoupili."

„Eutulle," pravil chladn Domitian, „pipiš do tohoto seznamu ješt
Taruna a Marcii; ty pak, Marule, pospš do vzení a nai, aby do

amfiteátru byli dopraveni, kdež zahynou spolen s rodinou Corneli."

Když byl Eutullus jména do listiny pipojil, zastavil Domitian odcházejícího
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Marula a velel mu: „Prokurátore, zítra ráno v dob nejasnjší zmocníš

se tragéda Parida a pak si pijdeš pro další rozkazy!"

„Tragéda Parida?" ozvali se jedním dechem pítomní a pohlíželi

pekvapeni na imperatora, který je hnvivým pohledem zmil a roz-

horlen zvolal: „Má snad nkterý z vás proti mému rozkazu njakých
námitek, i jste snad také již ve vleku Domitiin a domníváte se, že

se jí strachuji?"

Dvoané neodpovdli ani slova, sklonili hlavy a Marulus odešel,

naež bylo v komnat hrobové ticho. Po chvíli obrátil se imperator do

pední komnaty, dal znamení a naídil pikvapivšímu komorníkovi, aby

rychle pišli ornatores (oblékai), zárove pak aby byli pipraveni lectiarii

s nosítky a osobní stráž k prvodu do amfiteátru Flavi. Všechny rozkazy

rychle vykonány a za nedlouho ubíral se již císaský prvod do divadla,

jehož ohromné prostory byly peplnny zvdavými zástupy tisíc, oeká-
vajících píchod imperatorv. Domitian pipravil ímskému obyvatelstvu

nemilosrdným pronásledováním, odsuzováním a hrozným katanováním

kesan velikolepé požitky, a nejvtší poet divák tšil se na tyto

circenses již také z toho dvodu, že domnlé zbožovatele oslí hlavy,

hanebné Galilejce a vyznavae nové víry, jež na krvavém jevišti amfi-

teátru hrozná smrt oekávala, pímo šílen nenávidl. Proto bylo uvítání,

jakého se Damitianu pi vstupu do dvorní, na východní stran ležící

lože (pulvinar) dostalo, pímo ohlušující a nemlo konce. Imperatorovi

byla celá ta úchvatná ovace dnešního dne úpln lhostejná a protože jej

dosud výstup s Domitií roztrpoval, umínil si, že se ihned do paláce

navrátí, jakmile zhyne rodina Corneli. Tato zaslechla ve spoliatoriu

s ostatními odsouzenci onen nadšený jásot tisíc, který všem zvstoval,

že v dob krátké již hrozný boj zahájen bude. Pochopové byli se zmoc-
nili kesan dílem v píbytcích, dílem v tajných podzemních útulcích

na blízku cest Via Appia, Ardeatina a Salaria (pozdji pode jménem
„Ad catacumbas" známých). Dle odv bylo pozorovati, že odsouzenci,

nyní již pout sproštní, náležejí k rzným tídám ímské spolenosti,

jak se také v dom Corneli shromažovala. Oblieje všech jevily ne-

obyejnou odhodlanost a zejména lenm rodiny Corneli záilo z oí
mocné zanícení a radostné odevzdání se v osud svj. Pevnou oporou

byla všem hluboce zakotvená víra a proto se nelekali muennické smrti,

kterou mli podstoupiti. Toliko matka Marciina Attusia a její sestenka
Dorosa držely se pevn v objetí^ a plakaly, kdežto Praxeda je tiše ko-

nejšila : „Osud náš bude také osudem Marciiným a Taruuovým; ustate

již v hoekování a spoléhejte v Boha, který zaídí vše podle nekoneného
milosrdenství svého. Zakusí-li Marcie a Tarunus vtších protivenství,

muk a utrpení, budou jejich zásluhy o víru Kristovu tím vtší a shle-

dání se na* onom svt tím radostnjší." — „Milá, dobrá Marcie,"

zakvílela bolestn její matka a pak se znenáhla utišila.

Pojednou nastal úplný klid, když staiký Castirian, jeden z prvních

ímských kesan, shromáždné oslovil. Byly to úryvky z evangelií, do-

jemné prpovdi a krátké náboženské výklady, které tento velebný kmet
souvrcm pednášel : „Blahoslavení, kteíž protivenství trpí pro spra-

vedlnost, nebo jejich jest království nebeské. Blahoslavení jste, kdjž
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vám zloeiti a protivenství initi a všecko zlé o vás lhouce mluviti

budou, pro mne. Radujte se a veselte se : nebo odplata vaše hojná jest

v nebesích ; tak zajisté i protivenství inili prorokm, kteíž ped vámi

byli. Pojtež ke mn vsiekni, kteíž pracujete a obtíženi jste,

a já vás oberstvím. Vezmte jho mé na sebe a ute se ode mne

;

nebo jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpoinutí duším svým.

Jho mé zajisté jest sladké a bím mé lehké. V duši každého

z vás, milení, zahostily se klid a pokora, kterouž se honosí všichni vy-

znávai velebné naší víry, a s touto kráíme bez bázn smrti vstíc.

Chvaloeme všemohoucímu vladai na nebesích, že nám prokázal ne-

skonalou tu milos, abychom pro víru v nho dráhu životní zakonili

a v zái jeho trnu vného pokoje došli."

Jedva že byl staec dojemná slova ukonil, otevela se z vnitní

chodby mížová brána, do polotemné místnosti spoliatoria vedoucí, a

v prvodu lauisty vkroili do sín Marcie a Tarunus. lenové rodiny

Corneli, na blízku vchodu stojící, zajásali hlasit a s vroucí láskou

celovali píchozí, kteí — o tom nebylo nyní žádné pochybnosti —
s nimi spolen zahynouti mli.

„Pipravte se na smrt, Gralilejci," oznamoval zárove lanista, „a

pevleknte se pro arénu do tchto odv." Do spoliatoria vstoupilo za

ním nkolik otrok, nesoucích v náruí šaty pohanských modloslužebnic

a knží, v kteréžto nádherné úbory se odsouzenci mli obléci*; avšak

pítomní kesané opeli se rozhodn tomuto rozkazu a svou pevností

dokázali toho, že lanista otrokm velel, aby odešli. Na to vyjmenoval

z listiny první obti, které do zápasní dráhy vstoupiti mly. Byla to

rodina Corneli a po boji tchto mli následovati Tarunus s Marcií.

Vzezení odsouzených kesan jevilo, že s nadšením vítají blízkou smrt,

kteráž je uvede do íše vného blaha a dobude jim nejvyšší pozemské

slávy mezi ostatními souvrci. V radostném rozjaení celovali se navzájem,

srden tiskli si ruce a druh etl v záících oích soudruha: „Hle, jak

jsem šasten, že mohu pro víru svou zemíti!" Ne slzy strachu, ale

slzy radostné kanuly mnohým po tváích a zejména Praxeda a Pudentia

louily se s Marcií a Taruuem v pekypující blaženosti
;

jen^ matka
Marciina Attusia držela svou milovanou dceru tak dlouho v objetí, až

je lauista vyzval, by nastoupily svou cestu poslední.

Velkou chodbou kráeli odsouzení uprosted dvou ad strážc zve
(venatores), z nichž každý ml v ruce mohutný dlouhý bi na vyhánní
bestií z klecník, a když se leno¥é rodiny Corneli, v Éím daleko

rozvtvené, v arén objevili, zabouil prostorami hledišt ohlušující i)Ofyk.

Z úst tisícerých ozvaly se posmšné, potupné a zlolajné výkiky opovržení,

vzteku a nenávisti proti odsouzeným jinovrcm. „Hle Cralilejce! Bídní

loti! Kde máte svého boha v podob oslí hlavy! Vyvrhelové židovstva!"

Tak a podobn valo krvelané množství na malou skupinu Corneli,

kteí v prvodu venator až do stedu okruži postupovali. Zdo opustili

je prvodí a hned na to oteveli mížovou bránu klecník, z nhož se

rázem šest hladových lv do arény vyítilo, avšak pi pohledu na

diváctvo zaražené stanulo a pátrav kolkolem se rozhlíželo. Corneliovoi,

nedbajíce dravc, stáli klidn na- svém míst a pojednou jako stejným
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vnuknutím zaali nadšen pti krásný chorál: „Hospodine, ty spáso má",

což ale zuivost divák jen ješt více rozjitilo. Sterohlasý kik vyzýval

venatory, aby dravce ranami bi k útoku na Galilejce pohánli, což

strážcové zve ihned vykonali. Jeden ze lv vrhnul se nejdíve na

Meletia Pudenta a srazil jej k zemi; když ostatní bestie spatily krev,

vyrazily také rychle za sebou na úpln bezbranné a nijak se nebránící

kesany, naež bez jediného hlesu ob za obtí klesala do písku arény.

ev a mruení lv, trhajících dokonávající muenníky, zakonily tuto

popravu prvních obtí.

Ale zdivoilému obecenstvu nebylo takové utracení odsouzenc
vhod, proto že se Galilejci nebránili. Hlasité reptání ozvalo se na všech

stranách, z nhož bylo slyšeti výkiky: „Dejte ostatním zbran! Biujte

je, a se brání! Uvažte je ke klu! Zabalte je do sítí a pedhote je

dravcm!" Tento hluk utichl objevením se Taruna s Marcií, jejichž ne-

obyejná krása obecenstvo pekvapila. Domitian pohlížel upeným zrakem

na Marcii, hrd si vykraující. Oslující lepost postavy a blahem záící

obliej její vynikaly z velikého prostoru arény co nejvýhodnji a na

okamžik litoval imperator v duchu, že slinou Éímauku v penáhlenosti

díve obtoval, nežli padla za obt jeho vášni. Marcie dlela myslí svou

již ve vidinách onoho blaženého svta, do nhož v dob nejkratší

vkroiti mla; nevidla již toho tisícihlavého množství, obklopujícího

arénu, z níž práv otroci hákovnicemi hrozne rozsápané mrtvoly rodi
i píbuzných pískem vlekli, nehledla na ty krví potísnné dravce,

které zástup venator do klecníku vhánl, aniž cítila ruku Tarunovu,

která v levici její spoívala. Ale v tom okamžiku, když se tohoto

štstím záícího andla v lidské postav dva erní otroci obrovského

vzrstu chopili, by jej ke klu, ve stedu zápasní dráhy práv posta-

venému, provazem pivázali, zmizely Marciiny vidiny a strašná skutenost

rázem se jí zjevila. Zítelnice její pelétly naplnné prostory divadla a

utkvly pi tom na Domitianovi, tomto ukrutném niiteli rodiny Corneli

a zárove celého jejího pozemského štstí. Pohled její nejevil však ani

nenávisti k císaskému ukrutníku, ani bolu nad zmaeným životem, nýbrž

smír a odpuštní.

Nesmírná muka zmítala celou bytostí Tarunovou, když se suroví

pochopové milované družky chopili, když ji prudce od nho odtrhli

a kolem jejího neposkvrnného tla silný provaz otoili, tak že sebou

ani hnouti nemohla. Uchvácen zuivostí, chtl se již na otroky vrhnouti,

chtl radji v zoufalém zápase zahynouti, nežli dále tuto trýze snášeti,

avšak milý, tklivý pohled Marciin, tlumoící prosbu, by se násilností

nedopouštl, vrátil mu rozvahu a ásten i klid, a mu hrozným po-

hnutím horké slzy do oí vytryskly.

Otroci je pak opustili a lanista podal Tarunovi krátký me k zápasu

proti tem tygrm, které potom z klecníku do arény vpustili. Když

Taruuus ve své pravici chladnou rukoje zbran ucítil, vznikla v nm
pojednou myšlenka, aby Marcii i sebe probodnul a tak jedním rázem

nastávajícím mukám konec uinil, le Marcie, jako by byla jeho úmysl

uhodla, tázala se ho nžn: „Tarune, na pomýšlíš?"

„Milovaná družko, chci nás oba rychlým inem osvoboditi a lakotn
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po našich útrapách bažícím zvdavcm, jakož i ukrutníku Domitiauovi

pohled na zápas náš s dravci zmaiti," odvtil rychle Tarunus.

„Nech jen, milovaný Tarune, a pomni, že naše víra in takový za-

povídá. Nám kyne velebná muennická smrt a blažený život nás již

oekává," pravila s hlubokým i)i-esvdením Marcie a pak nežne dodala:

„Polib mne, miláku!" V nesmírném bolu svém objal Tarunus krásnou

její hlavu a zulíbal s neskonalou láskou mileniny horké rty. „Na
shledanou!" šeptala Marcie a „Na shledanou!" znlo naposled z úst

Tarunových, naež se rychle obrátil a pevným krokem kráel vstíc

jednomu z ty^r, který se zvolna ke stedu arény plížil, pi pohledu na

picházejícího Taruna stanul a po té ke skoku se schoulil. V píštím

okamžiku již silným odrazem letl na Taruna, který se mu ani neuhnul

a jen pi srážce, klesaje v prudkém pádu, me až po rukov tygrovi

do slabiny vrazil. Dravec zaval bolestí a zakousl se Tarunovi, pod ním
ležícímu, do krku; ten dokonal v krátké dob pod jeho tlapami, naež
tygr sám — nebof rána meem byla smrtící — na své obti zhynul.

Hlavu majíc vzhiiru vztýenu, zraky k nebesm obracejíc šeptala

Marcie zatím vroucí modlitbu a jen krátká byla její muka, když po

skonu Tarunov oba dravci zárove na ni se vrhli a prsa jí rozsápali

;

mrákotná mdloba obestela její smysly, hlava jí klesla a páska jejího

života perváua lehce.

Po skonu Mirciiné opustil Domitian rychle divadlo. Když vkroil

do svých komnat, nevzpomnl již na Marcii a poal krátiti si zvolna

ubíhající as obvyklou procházkou. Pemýšlel o svém jednání k Domitii

a piznával se, že násilné vystoupení proti jejímu milenci mže se mu
státi osudným, nebo s císaovnou šla valná ást dvorních i státních

hodnostá, kteí, nespokojeni s jeho vládou, proti nmu dosud sice jen

tajn, avšak pece povážliv brojili, a áka vítzství v tomto boji klonila

se na stranu druhou. Imperator postehl dobe, že silnjší náraz tchto
odprc mže. jeho moc rázem podvrátiti, a proto si umínil, že životy

svých protivník po ad maiti bude, až zvítzí a vše opanuje.

Za své procházky dal na kovovou desku znamení a poruil, po-

nvadž se šeilo, aby byly rozžehnuty svíce, jichž znaný poet v jeho

komnatách na stojanech byl upevnn. Pak se usadil v pracovn EntuUov
ke stolu, na nmž ležel svazek djin jednajících o vlád císae Tiberia,

vzal jej do ruky a zaal etbu svou na stránce, již náhodou obrátil.

Byla to jediná kniha, která jej zajímala; o ostatní ímskou literaturu se

nestaral, neznal z poslednícli let plody ímských spisovatel a vbec
jevil v tomto oboru úplnou lhostejnost.

Pojednou zdálo se mu, jako by byl zaslechl v ložnici nápadný
šramot, i vzchopil se s leknutím tise z kesla, zatajil dech a oekával,

pohlížeje upen do ložnice, co se '

díti bude. Chvilku bylo nerušené

ticho, až pojednou zaslechnul plíživé kroeje; pi myšlence, že by to

mohl býti vrah, který chodbami, bu Juliinou neb Domitiinou, do jeho

ložnice vkroil, projel mu mráz tlem a srdce prudce zabušilo. V tom
objevil se ustrašen do pracovny pohlížející, na smrt bledý obliej Stylaxv
a když mladý otrok zahlédl Domitiana, zaal se tásti na celém tle a

leknutím byl by upadl, kdyby se byl vas otevené veeje nezachytil.
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Pi pohledu na otroka vzpamatoval se rychle Domitian a tázal se:

„Odkud picházíš a kdo ti dovolil s této strany a bez zavolání do

císaských komnat vstoupiti?"

„O, všemohoucí vladai," jektal ve své rozilenosti otrok, „odpus —
picházím — ;" dále nemohl ani slova ze sebe v.vpraviti, zaštkal hlasit

a dal se do usedavého pláe.

Domitian postoupil proti nmu a tázal se ho vlídn: „Nestrachuj

se a povz, co se ti pihodilo."

Stylax se pozvolna utišil a poal vypravovati: „Navštívil jsem svého

soudruha Thersa, sluhu lar Domitiiných, a prohánli i škádlili jsme se

s ním na tarasu, kvtinami a kovinami pokrytém, k nmuž jest pístup

jediné z ložnice císaovny Domitie a pak jen ješt brankou vždy uzavenou,

vedoucí do úzké, píke spadající uliky, kteráž ústí do široké tídy pod

Palatinem proti chrámu Olaudi. Chtl jsem se pronásledujícímu mne
Thersovi ukrýti a vbhl jsem do ložnice císaovniny, kde ve skupin
kvtin stojí oltá domácích božstev; tam schoulil jsem se za oltáem tak

dobe, že mne nikdo pozorovati nemohl. Thersus utíkal za mnou, ale

v tom okamžiku otevely se dvée a ze svých komnat vstoupila do ložnice

Domitie ve spolenosti jakéhos muže i naídila Thersovi, aby odešel.

Thersus ze strachu ped trestem ueekl císaovn, že jsem v ložnici

ukryt, já pak jako tvj otrok mohl jsim se ješt vtšího potrestání

nadíti a proto jsem tam zstal, až císaovna spolen s oním mužem
odešla."

Domitian zahledl se pevn na otroka a pak pravil pomalu a s d-
razem : „Tys tedy rozmluvu císaovninu slyšel, ty znáš a mžeš mi tudíž

vše povdti, není-liž pravda?"

„Ano, a byl bych ti, všemohoucí vladai, vše sdlil neekaje ani na

tvj dotaz, ponvadž — s hrzou pomýšlím na slova, která jsem zaslechl,

a — " Stylax nemohl rozilením dále mluviti a hledal patrn slova,

jimiž by Domitianovi zprávu podal.

Iraperator položil ráme své kolem krku mladíkova a tázal se

dychtiv: „Povz mi jen, o em se radili?"

„O tvém —- zavraždní," odpovdl úzkostliv Stylax.

Dojem tchto slov na imperatora byl hrozný; náhlé tesení prochvlo

celým jeho tlem. „O mém zavraždní?" šeptal.

Stylax pohlédl imperatorovi zrakem dosud slzami zaroseným do tváe

a potvrdil tiše: „Ano." —
„A kdo byl ten muž?" vyzvídal v nejvyšším napjetí Domitian.

„Nevidl jsem ho a jen jsem zaslechl, že mu císaovna íkala Paris."

Imperator položil chvjící se ruku na ústa otrokova, nahnul se mu
až k uchu a sotva slyšitelným hlasem pravil: „Zadrž, hochu!" Pak jej

odvedl do druhé komnaty, usedl na keslo, postavil si hocha tsn ped
sebe a vyzval jej, aby mu vše sdlil co nejtišeji, tak aby slova aui

o krok dále proniknouti nemohla. Po ukoneném vypravování odvedl jej

ke dveím dlouhé sín, kde mu byly pi stelb šípem obrysy Stylaxovy

za ter sloužily a pravil: „Oekávej tam odmnu za službu mn pro-

kázanou." Stylax vkroil do sín, Domitian zavel dvée, spchal ku
dveím do pedsín, otevel je a když spatil, že tam již stojí uoni stráž.
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Sarmat, zavolal velitele Taburuda a rozkázal mu: „Slyš a vykonej ihned

mj rozkaz : Tam v síni nalezneš otroka Stylaxe, kterého proto, že zná

státní tajemství nejvtší dležitosti, ihned gladiem probodneš. Pak vra
se bez prodlení sem." Taburud odešel mlky a nkolik okamžik bylo všude

hrobové ticho. Domitian naslouchal. Pak ozval se hrozný výkik a když

vstoupil velitel po chvilce opt do sine, spoíval jeho me již v pochv.

Domitian mu velel: „Sekej zde!" a spchal do ložnice, sáhl pod

pikrývku svého lože, vytáhl odtud dlouhou dýku,*) pak se obrátil,

zrychlil svj krok, zstal tsn ped Taburudem státi, zasadil mu hrot

zbran na obnažené hrdlo a pravil s opovržením: „Bídný barbare, jsi

Domitií podplacen?"

Taburud se ulekl, bledost a erve vystídaly se rychle na jeho

oblieji. Z rázného vystoupení imperatorova soudil, že vše jest vyzrazeno,

a proto se piznal: „Bylo mi uloženo, abych dnešní noci po vstupu

Domitiin z pedsín do tvých komnat nevkroil, aC by se uvnit dlo
cokoliv.

"

„Tato výpov jest tvým štstím!" ozval se prudce císa, pak po-

kroil až ke dveím, otevel je a velel Tabarudovi : „Nai ihned nkte-
rému ze svého mužstva, aby se co nejrychleji, avšak zárove pozorné

do síní palácových stráží odebral a velitele Hataspa s desíti Germany
a desíti Pannonci okamžit a nenápadn povolal." Taburud opakoval

rozkaz imperatorv jednomu ze Sarmat, kteí krom své mateštiny jiné

ei mocni nebyli, a tento spchal ihned z pedsín. Imperator pecházel

netrpliv komnatou, nespouštje pi tom Taburuda s oí. A byl znan
rozilen, jednal dle rychle zosnovaného plánu, by nastrojenému úkladu

bezpen pedešel. Když se neurvalý Hatasp se svou družinou objevil,

povolal jej k sob a velel: „Namíst mužstva Taburudova, které dnešní

noci službu konati nebude a ihned pedsí opustí, zstane deset Paunoncv
za tvého velení v pedsíni a až pijde Domitie, oteve jí Taburud dvée
do této komnaty, pi emž —- pamatuj si to dobe, Hataspe, a odmna
t nemine — nesmí ani jediného slova promluviti a ani jediným znamením
císaovn na jevo dáti, že já zmnu stráže rozkázal."

„Stane se pesn dle tvého naízení, imperatore," odvtil Hatasp,

naež imperator pokraoval: „Se kterým ze tvých G-erman mohu se

dorozumti?" Hatasp ukázal na jednu z obrovských, vesms plnovousých,

s vlasy do copánk spletených a jen krátkými, širokými mei ozbrojených

postav, a imperator rozkazoval: „Následuj mne s ostatními." Když vyšli

z pedsín, obrátil se ješt jednou na Hataspa a podotknul: „Kdyby se

snad Taburudovi zachtlo Domitii na nco upozorniti, skol jej ihned."

Taburud vešel do pedsín, dvée se zavely a Domitian popošel v ele
German do pracovny EutuUovy, kde naídil šesti mužm, by se ti a ti

po stranách dveí tak postavili, aby z ložnice pozorováni býti nemohli,

a pomocí tlumoícího Germána jim vysvtlil, jak se zachovati mají.

Ostatní vedl do ložnice, otevel dvée, za nimiž se táhly úzké, stnou
rozdlené chodby, postavil tyi muže do té, která vedla do oddílu

paláce Juliina, a upozornil je na znamení, kdy vyraziti a co vykonati mají.

") Domitian ml v lžku svém vždy tuto zbra ukrytou.
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Na konec zbývalo již jen pohasínati svtla, což vykonal imperatorem
pivolaný otrok, kterýž jediný v pedsíni noní službu zastával ; na rozkaz

Domitiauv zhasil všechny veliké svíce ve stojanech, vyjma jedinou v první

komnat, a postavil ve stední komnat malý, z ložnice pinesený olejový

kahauec na pracovní stl EntuUv; k tomuto usedl si císa a propustil

otroka. Pak položil dlouhou dýku ped sebe na stl, spustil rozilením

se tesoucí ruce do klína a oddychoval ztžka, zatím co osobní strážcové,

stojící po obou stranách dveí tsn pi zdi, trvali bez pohnutí jako

sochy. Nedokavost Domitianova rostla každým okamžikem, tepny prudce

mu bušily, tu a tam pejel si rukou elo, by setel vyvstávající pot,

a pak naslouchal opt pozorn, zdali se nikdo neblíží. V tomto hrobovém
tichu zdála se mu každá pí asu vností a jen když se na mohutné
postavy Germau zahledl, tišila se ponkud jeho rozilenost vdomím,
že se na n úplné bezpeiti mže. Za to picházely mu na mysl vážné

obavy, že snad otrok Thersus, kterého Stylax již nespatil, pítomnost
skrytého a vše vyslechnuvšího druha Domitii prozradil, kteráž následkem

toho jist úkladu na jeho život se vzdá. Nyní litoval také, že dal utratili

mladého .otroka, který mu mohl zámry Domitiiny jako svdek dokázati,

a že si tím sám vymknul nejpádnjší zbra z ruky. ím více doba noní
pokraovala, tím nepokojnjším se stával.

Pojednou se mu zdálo, že se dvée z pedsín pozvolna otvírají

a tém souasn zaslechl z protjší strany za ložnicí šoupavé posunování

nohou. Domitian sedl ztrnule, oi ml napjetím rozevené, pravá ruka

spoívala pevn na jilci dýky a levou keovité tiskl na srdce, jehož

prudký tlukot takto zmírniti se snažil. Grerraanové TŠimli si také pode-

zelých znamení a pi matném svtle kahance bylo na jejich obliejích

patrno, že naslouchají rovnž tak napjato jako imperator.

Hrozné ticho perušeno náhle silným úderem na kovovou desku,

pak ozvaly se nejdíve rychle do ložnice vstupující kroeje jedné osoby,

za nimiž následovaly prudké kroky stráže, vyítivší se ze zálohy, a hned
na to vyrazili G-ermanové v pracovn Eutullov ukrytí do ložnice, odkud
bylo slyšeti zoufalý výkik, tžký pád tla a nkolik brících výdech —
naízení Domitianovo bylo pesn vykonáno.*) Imperator povstal a hrd
jako bh pomsty ubíral se do pední sín, kdež stála s vyteštným
zrakem Doraitie, opírajíc se o stojan s kovovou deskou. Domitian pi-
stoupil až k ní, uchopil zsinalou císaovnu za ruku, rozkázal pevným
hlasem: „Svtlo tam!" a vlekl zvolna a namáhav jdoucí Domitii

komnatami do ložnice. Strážcové rozžali v EntuUov pracovn na kahauci

nkolik svící a pi jasném jejich svitu zjevil se císaovn lirozuý pohled:

Hojnou krví zbrocen, nkolika ranami proklán ležel tu na znaku mrtev

tragéd Paris,**) v jedné ruce pevn dosud svíraje krátký ímský me,
kdežto druhá spoívala v pehozených asách odvu. Domitie pohlížela

nm na svélio miláka, ani vzdech novydral se z jejich prsou, ale

v jejím oblieji zraila se nesmírná lítost a hrozný bol prochvíval celým
jejím tlem. Domitian pohlížel škodolib na její muka a když se nabažil

*) Tragéd Paris zavraždn dlo Siiotona na povol iMunitiaurtv.
**) Dle jinólio podání byl Paris na ulici probodnut.
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pohledu na znienou císaovnu, perušil hrobové ticho : „Chtla jsi utratiti

mj a zniilas jeho život, bíduice, kterouž jsem z kalu až na trn íma
povznesl a bohyním rovnou uinil ! Mohl bych tvj neestný život ihned

ukoniti, bez obavy, že budu z vraždy obviován, avšak jinak ortelují

se ímské císaovny, jinak jejich milencové ; le mžeš býti ubezpeena,

že i tebe stihne má pomsta." Po tchto slovech pohrozil pstí Domitii

a pokraoval: „Lpla jsi na svém milenci po tak dlouhou dobu jeho

slavného života; nuže, máš jej míti i mrtvého; barbai, zvednte mrtvolu!"

ei znalý Germán opakoval rozkaz svým soudruhm, z nichž šest uchopilo

se tragéda, a imperator velel dále : „Vaše císaovna povede vás až do

své ložnice; tam jej položte na její lože a vrate se pro bohatou odmnu."
Nosii vyzvedli mrtvolu až na ramena a pi svitu svící, které nesli ostatní

strážcové, dal se prvod za vedení Domitie, sotva se vlekoucí, komnatami

na pochod. Domitian sám otevel s výrazem ukojené pomstychtivosti

dvée do pedsín a kolem nho vyšla nešastná císaovna se sklonnou

hlavou. Nesmírná bolest zmítala jejím nitrem, a ím dále kráela, tím

tžší stávala se její chze, tak že se jí zdálo, jakoby petžká pouta

za sebou vlekla. V pedsíni komnat císaovniných pohlížely otrokyn
vydšen na hrozný výjev; jedna z nich pispíšila vrávorající velitelce

na pomoc a podporovala ji pi další chzi až do ložnice, kde Germaui

mrtvolu zvolna na lože Domitiino uložili, naež z komnaty se vzdálili.

Až potud snášela císaovna s nadlidskou silou dsnou vnitní trýze,

avšak zde klesla pemožena pod tíhou velikého neštstí a hluboké mrákoty

obestely její smysly.

Usilovnému namáhání otroky podailo se velitelku vzkísiti, tak že

opt jasného vdomí nabyla a z pohovky, kam ji byly uložily, napolo se

zdvihla. V tom okamžiku padl její pohled na zavraždného a tento pohled

vrátil jí pojednou všechnu sílu; vzchopila se zcela, spchala k mrtvole

a vtiskla dlouhý polibek na vychladlé rty drahého muže.

Rozvaha a odvaha se Domitii znenáhla vracely a hrozné nebezpeí,

v jakém se nalézala, vzpružilo opt všechnu její ráznost; seznala, že po

nezdaeném prvním musí následovati nezbytn druhý úspšnjší úklad na

život imperatorv, nebo dopeje-li mu asu, bude najisto ztracena. Bylo

krátce po pl noci a na zosnováuí nového spiknutí zbývalo jen pt hodin;

bylo tedy teba jednati co nejrychleji. Dvrník v paláci bydlící zvdl
již všechno a dostavil se k ní práv v té chvíli, když jej chtla povolati.

Strun sdlila mu císaovna události poslední hodiny, poukázala na své

hrozné postavení a tázala se ho po dvorních hodnostáích, kteí by se

pro její zámr dali získati. Po malém pemýšlení pravil Stephanus:

„Nejnespokojenjší jsou: praefekti praetoriau Petronius Secuudus a Nor-

banus, komorníci Saturius, Parthenius, Sigerius, poboníci Clodiauus

a Maximus, cornicular Clodiauus a písa Eutullus. Tito mužové budou

vesms povolni, avšak po inu musíš nkolik set tisíc sestercií obtovati."

„Dobe tedy," pravila odhodlan Domitie; „vyšli k nim ihned otroky,

aby se bez prodlení ke mn dostavili."

Po jeho odchodu dala Domitie povolati velitele své osobní stráže

a naídila mu, aby nkolik vojín mrtvolu Paridovu ihned do jejího leto-

hrádku na tiburtinské silnici penesli a tam ji v atriu uložili. Vojíni se
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dostavili a odnášeli tlo nešastného tragéda v pokrvácené ložní pikrývce,

zatím co Domitie, sedící v kesle, obliej rukama si zastela a tak

setrvala, až kroky nosi doznly. Pak vstala a polohlasné pravila: „Nej-

horší utrpení jsem snesla — nyní a se stane cokoliv!"

Pozvaní hodnostái poali se rychle scházeti. Když pišel EntuUus,

vyal ze záhyb své togy ukrytou listinu a doruil ji Domitii. Císaovna

pistoupila ke svtlu a již pi tení prvních slov vydral se jí výkik

uleknutí z hrdla; pak podala listinu Norbanovi, kolem nhož se ostatní

skupili, a i)refekt etl tlumeným hlasem: „Rozkazuji, aby Augusta Domitie

pro vražedný útok na mne zatena a bez odkladu popravena byla;

zárove butež uvznni konsulové Ursus a Nerva, jakož i prefekti prae-

torian Norbanus a Petronius Secundus pro pikle ímskému státu

nebezpené." *) Mocné rozilení uchvátilo pítomné a hnvivé výkiky

ozvaly se z kruhu dvoanv.
„Entulle, kdy byla tato proskripní listina vydána a kdy má býti

rozkaz vykonán?" tázala se dychtiv Domitie.

„Krátce ped plnocí," vyprávl písaí, „byl jsem císaem povolán,

který mi strun o úkladu Paridov vyprávl a tento rozkaz vyhotoviti

naídil, doloživ, abych. jej pi ranní salutací Marulovi ku provedení

odevzdal. Na Domitianv rozkaz byl za mé pitamnosti v pedsíni velitel

Taburud mužstvem Hataspovým pro nevrnost v -služb zardousen a tam

našel mne posel tebou vyslaný."

Domitie ujala se pak rychle slova: „Hrozící nebezpeí mžeme
jen rázným a kvapným inem odvrátiti a proto se vás táži: kdo jest

pro zahubení Domitiaua?" Jednohlasným výkikem vyslovili se pítomní

pro usmrcení a císaovna pokraovala: „Jak provedeme skutek?"

Norbanus navrhoval, aby Domitian pepaden byl v lázni, s ímž
se však ostatní neshodovali, protože tu šlo o život Domitiin, které by

se byl Marulus do té doby jist zmocnil. Nejistot uinil odvážný

Stephanus konec uritým návrhem: „Skutek provedu já sám, a to tím

zpsobem : vyžádám si pi salutatiu slyšení u Domitiana pod záminkou,

že jsem na stop velikému spiknutí; ostatní a ekají zatím v pedsíni

a vrazí na mj výkik: Domitian! do sín."

Spiklenci souhlasili a poboník Maximus ješt podotknul: „Já

postavím do pedsín nkolik nejstatenjších gladiator z císaské

šermíské školy pro pípad, že by vojenští pívrženci Domitianovi proti

nám nco podniknouti chtli."

„Nejdležitjší je tudíž ujednáno, avšak závažná otázka nám zbývá

:

Kdo stane se nástupcem imperatorovým? Myslím, že budete souhlasiti,

navrhnu-li vám starého Nervu."

Nerva byl všem vhod a Petronius Secundu*, i)roekt praetorlau,

prohlásil: „Norbanus a já postaráme se po vykonaném skutku, bychom

Nervu ped celým sborem praetorian za císae provolali a že senát

s touto volbou souhlasiti bude, lze pi oblíbenosti jeho za jisté pokládati

;

také konsul Ursus ixxlporovati bude svého i)ítele všemi silami."

Stejná mysl všech spiklenc uspokojila Domitii a proto pravila;

*) Jméno D(nnitiino bylo skuten na i)rviiíin uiisti' proskripul listiny.
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„Doufám pevn, že se nám zámr náš podaí, že odstranním Domitianovým

hrzovláda se ukoní a vám všem pak lepší a spokojenjší dnové nastanou.

Já pak opustím zítra již tyto císaské sine, abych se do tichého

soukromého života uchýlila.*)

Pokynem ruky propustila úastníky palácového spiknutí, kteí po

hluboké úklon jeden za druhým opouštli komnaty císaovniny.

Práv pi rozchodu spiklenc rozpoutala se nad ímem hrozná boue.

Blesky sršely z erných mraen, ozaujíce vždy v krátkých pestávkách

celé msto oslujícím svtlem ; rachot hromu dunl mocnými ranami

v šíroširém ovzduší. Pojednou ozáil oslepující bleskový šleh oblohu nad

palácem Domitianovým; hned na to otásly se všechny budovy paláce

dsnou ranou až do základ a prudký závan vtr prolétl otevenými

prostorami císaského sídla.

Ohlušující rána vrazila oknem do ložnice císaské, udeila do sochy

pi oltái lar, pedstavující vladae jako triumphatora, a odrazila s jejího

podstavce nápis se jménem „Domitianus" ; tabulka vylétla oknem a spadla

na náhrobní pomník pod Palatiuem. Mocná rána a otes probudily na

loži císae, v nepokojný spánek pohíženého a zcela obleeného
;
podšen

vyskoil z lože a naslouchal úzkostliv, co se pihodilo. Zaslechl však

jen vzdalující se rachot hromu a fiící vichr. „Co se stalo?" tázal se

otroka, kterého byl po propuštní Entulla do své ložnice povolal, aby

nad ním bdl.

„Hromová rána udeila tamo do sochy a srazila nápisný štít," odvtil

úderem stejn polekaný otrok.

„Zlovstné znamení," vypravil tžce ze sebe Domitian; pak si usedl

na lože a zamyslil se. Po chvilce pravil s povzdechem: „A stále ješt

noc — ráno se neblíží." Na to zaal vypravovati: „Ach, Viturie, ml
jsem hrozné sny. — Zdálo se mi, že má nejzamilovanjší bohyn Minerva

s oltáe mé domácí svatyn sestoupila a palác mj opustila, pravíc, že

ji Jupiter odzbrojil a že mne tudíž déle chrániti nemže."
Dsivá pedtucha zaujala celou mysl Domitianovu; tásl se jako

v horece. Toužebn oekával první záblesk jitra, kdy doufal, že se mu
vrátí klid. Boue pestala znenáhla buráceti a Domitian naslouchal mlky
brícímu lijavci, který spousty vod na budovy metal. Ticho v komnat
stávalo se mu nesnesitelným a proto zaal opt vyprávti. „Viturie, také

mj otec Vespasiaii mi prorokoval, že zhynu železem. Podával mi jednou

pi stole vzácné a výborn prý upravené houby, které jsem odmítl,

a tehdy pravil : Neznáš svého osudu. Hub se báti nemusíš — ale tím

spíše železa!" — Po tchto slovech zamyslil se císa na dlouhou dobu

a znenáhla vznikala v nm nadje, že vše dle jeho smutných obav

skoniti nemusí, protože držel dosud pevn otže vlády v rukou a po-

dailo-li se mu nebezpeí dnešního dne zažehnati, mohl chytrým obratem

postavení své zabezpeiti.

Konen ukázal se první úsvit ranní a po noní boui nezbylo na

obloze ani nejmenší stopy mraen; den zaínal krásn a jen prudký vítr

huel nad mstem. Domitian vzchopil se z lože a pekroiv kaluže

'') Domitie pežila Domitiana o 40 let.
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zernalé krve, která jej na hrozný noní výjev nepíjemn upamatovala,

kráel do pední komnaty a povolal úderem na kovovou desku Parthenia

z pedsín, kde již etní hodnostái k rannímu pozdravu shromáždni
byli. Ze spiklenc nechybl ani jediný. Imperator tázal se po jménech
pítomných, naež rozkázal, by vstoupil nejmilejší jeho herec Latinus.

Po obadném pozdravu s obvyklým políbením rozmlouval s ním imperator

velice vlídn. „A co ty máš nového, milý Latine?" tázal se ho posléze.

„Nového tém nic, všemohoucí vladai; leda by té zajímal výjev,

který jsem cestou do paláce spatil."

„Vypravuj, Latine, vypravuj," pravil zvdav císa.

„Spchal jsem kolem veejného žárovišt, kde práv pod mrtvolou

velkou hranici zapálili a drobné štpiny hoely tak rychle, že mrtvola

za krátko plameny uchvácena byla. Práv v tam okamžiku, když jsem
se chtl vzdáliti, zadul pojednou silný vítr, smetl napálenou již mrtvolu

s hoícími devy a zanesl vše v divé smsici opodál. To by arci nebylo

nic zvláštního, — avšak pedstav si, božský imperatore, že hned na to

pibhla na místo smeka ps a rozsápala ohoelého mrtvého na dobro.

Tázal jsem se po jménu roztrhaného a tu mi sdlili, že to byl hvzdo-
pravec Ascletarius." *)

„Ascletarius ?" zvolal v hrozném zdšení Domitiau. „O, bohové —
jeho tedy hvzdy neoklamaly a já jsem ztracen!"

Latinus ulekl se velmi, když zpozoroval, jaký strašný dojem jméno
Ascletariovo na Domitiana uinilo, a byl všecek zdrcen, když imperator

na vchod do pedsín ukázal a v rozilení velel: „Jdi, nešastníce, ani

nevíš, jak jsi mne zarmoutil."

„O, jest to hrozné, hrozné!" bdoval .po odchodu hercov císa,

pe*cházeje v nejvtším nepokoji po komnat
;
potom pistoupil ke dveím,

otevel je rychle a zvolal : „Jest EutuUus pítomen?" Zavolaný vystoupil

ze skupiny dvoan a vkroil za Domitianem do sín.

„Eutulle, vykonal jsi pesné mé rozkazy?" pravil chvatn císa.

„Práv v tomto okamžiku," odvtil písa, což se však na pravd
nezakládalo. Pak odebral se do své pracovny.

„Bh uhánjícího dje nelze již více zadržeti; nuže, sta se cokoliv,"

šei)tal pro sebe imperator. V tu chvíli vstoupil do sín komorník
Parthenius a tázal se císae, kdo má dále býti pedpuštn.

„Nikdo více, nikdo více, nechci nikoho spaWriti, leda že by tu byl

nkdo se zprávou veledležitou," odvtil v neobyejném rozilení Domitiau.

„Jest zde Stephanus," sdloval klidn Parthenius, „a stojí pevn
na tom, abys ho vyslechl, nebo chce ti sdliti nco pekvapujícího."

„Chci se pevléci a nechci býti zdržován," namítal již odcházející

imperator, le pojednou se obrátil a rozkázal: „A tedy vstoupí a ostatním

oznam, že nepi.)mu více nikoho."

Parthenius vysel do pedsín a pak vstoupil ihned s hlubokými
úklonami Stephanus, drže v pi'avé ruce svinutou listinu, kdežto na love

ml silný obvazek, což pátravému zraku Domitianovu neušlo a proto se

tázul: „Co se ti stalo, Stophaue, že máš ruku v obvazku?"

*) Suetonius.

40
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„Zranil jsem se tžce pi šermu a léka mi obvázal ruku," odvtil

prost Stephanus.

„Pinášíš nco dležitého?" vyzvídal císa.

„ti jména na této listin napsaná, jména muž, kteí si pedsevzali,

že t ješt dnes v koupeln pepadnou a zavraždí. Osvobozenec Seanus

byl úad spiklenc pítomen a vyzradil je." Po tchto slovech pistoupil

až k císai, jevícímu prudké pohnutí mysli, a podal mu závltek. Domitian

jej spšn rozevel a etl celou radu rzných jmen hodnostá ; v této

chvíli vytáhl Stephanus z obvazku na ruce dýku a bodl císae prudce

do bicha.*) V prvním okamžiku cítil napadený jen slabou bolest, odhodil

listinu, uchopil pevné Stephana a snažil se vyrvati mu dýku, kie pi
tom: „Veturie, podej mi dýku, která jest na mém loži," což otrok

vykonati nemohl, nebo Entullus byl se zatím vplížil do ložnice, vykroutil,

neohlížeje se po Veturiovi, ze závitku jilce epel, a uschoval ostí do

togy; následkem toho našel tam otrok pouze jilec.

Domitianovi podailo se soupee na zem povaliti a také jeho zbran
se uchopiti, avšak Stephanus ji držel tak pevn, že si imperator prsty

poezal ; tmito zaryl se pak do oí Stephanových, který ve své stísnnosti

a bolesti umluvené heslo ostatním spikleucm plným hrdlem vykikl

:

„Domitianus !" V tom vrazili již íhající dvoané do sín, vyprostili

rázem Stephana z rukou Domitianových a dýkami i mei mu zasadili

mnoho ran, tak že v nkolika okamžicích bez hlesu skonal. —**)

Po tomto inu odkvapili spiklenci na rzné strany : krví potísnný
Stephanus***) spchal k Domitii, by jí vykonaný skutek oznámil, Petronius

a Norbanus odjeli do ležení praetorian, nebo jim záleželo na provolání

nového imperatora, Entullus obrátil své kroky do senátu a poboník
Maximus donesl svtodjnou novinu Ursovi, kterýž ji pak sdlil Nervoví.

O zavraždného nestaral se dále nikdo a tak zstal až do píchodu
kojné Phyllidy, která se brzo o vražd dovdla, na místo inu spchala

a dlouho v tichém zármutku na mrtvolu svého miláka pohlížela. Pak
vyslala otroka pro hrobae a když tito zavraždného na obyejná nosítka

položili, ubírala se s nimi na Domitianv statek na blízku íma na

Latinské silnici ležící, kdež jej ihned spáliti rozkázala. Jeho popel odnesla

pak tajn do chrámu Flavi, kde jej do zlaté nádoby s popelem Juliiným

nasypala.

Rozilující zpráva o zavraždní imperatora roznesla se záhy po

celém mst a obanstvo jakož i senát jásali, kdežto ást vojska,

dvrníkem Arretinem poštvaná, na písné potrestání vrah naléhala,

k emuž arci nedošlo, když téhož dne o polednách Marcus Coccejus

Nerva za imperatora prohlášen byl. Pítomný konsul Ursus blahopál

svému starému druhu první: „Budiž zdráv, imperatore, a všechen zdar

budiž tvému vladaení !

"

„Chci býti dobrým vládcem, píteli, a mj první in budiž ihned

*) Suetonius.
**) Domitianus, nar. 51 p. Kr., panoval od r. 81. do 96. a dne 18. záí

byl zavraždn.
***) Stephanus byl dle jiného podání pikvapivším vojínem probodnut.
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veeju i)rohlášeu. Dávám všem politickým provinilcm a všem, kteíž

jsou z náboženských píin uvznni, milost a naizuji, by bez prodlení

na svobodu propuštni byli; zárove bude jim zabrané jmní vráceno

a osoby ve vyhnauství žijící mohou se opt do Éíma navrátiti!"

„Krásnjším inem nemohl jsi svou vládu zaíti," pravil Ursus

radostn a pak doložil vážn a s dojetím: „Kdyby tento obrat byl nastal

o den díve, byla by rodina Corneli zachránna. Nyní dovol, imperatore,

bych odešel a poslední vli této nešastné rodiny vykonal, dle které

všichni její otroci, potem šestadevadesát, na svobodu budou propuštni

a celé jmní stejnými díly mezi n se rozdlí." Ursus políbil svého

nového imperatora, naež odešel do domu Corneli, kde vrn poslední

vli svých pátel vykonal.*)

Za pravdou.

Román. Napsal Josef Laichter.

(Pokraováni.)

VI.

vapil zatím opouštl Víde. Stroj zahvízdal, vozy se

otásly a již roztoila se kola. Vlak vyjel z nádraží.

Kvapil sedl ve voze se sedláky, jež vidl v ekárn.
S uzlíkem vedle sebe, skren byl v koutku a plný

smutku. Myslil a myslil a div neplakal. A zatím domy
zmizely, zmizela i Leopoldova i Lysá hora na leva

nad Dunajem a vlak rozejel se voln širou krajinou.

A když asi za pl hodiny jeli kolem malé vesniky a Kvapil vyhlédl

opoceným oknem do veerního soumraku, v jehož zášeí spatil v rychlém

peletu nízké domky se šindelovými stechami, pokrytými erstvým snhem,

a vesnické dti, klouzající se na zamrzlé kaluži, tu probudiv se ze své

ztuplosti, v duchu se podivil, jak je možno, aby tak nedaleko ješt bylo

to strašlivé moe dom a lidstva a zde taková malinká vesnika a ti

chlapci na zamrzlé kaluži.

Ponenáhlu úplné se setmlo, nastal veer a pak noc. Kvapil víc

a víc ve voze se kril. Ale nespal. Stále myslil zpt, odkud práv odjíždl.

Nejprve jen s nekoneným žalem a s nekonenou láskou. Ale pak roz-

mýšleje si, že to tak musí být a že by se tam byl umoil. Že to nebylo

pro nho a že pec jen byly hrozné ty msíce. I poalo mu býti líto

*) O smrti Praxedy a Pudontio koluje dvoje podání: Dlo prvního zemely
klidnil v doiiií Corneli, který by! pozdji v chrám Titulm Pastoria promnn

;

dle (Iruliélio zahynuly smrtí mucnnickou v amfiteátru.

[ú*
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Hanuše, ani pro Hanuše že ten život není a že by tam rozhodn neml
být. „Ach ne, takový život — ne!" A pemýšlel o tom život, jaký je

vbec divný a jinaký, než si myslil. Jaký je to vbec vír a shon, nic

takového krásného, tichého a teplého, po em touží jeho srdce a jak

o tom sníval. A te všechny ty sny vypluly z jeho nitra. Zavel oi,

podepel se v koutku a vidl je — všechny ty sny vidl. Jakoby byly

prázdniny, jakoby ležel na chlume své rodné vísky, jakoby díval se

k oblákm a dumal o svých milých tušeních. Tam s toho chlumu jevíval

se mu život vždycky tak krásným. Kolem byly vysoké lesní stromy,

dýchal jejich vni. I nad hlavu kladly mu stín. Ale prrvou lesa roze-

víral se rozkošný pohled do polí, na vesniky, na jiné lesy a na vnec
hor, modrající se na obzoru. Tam polosed, pololeže — mladiký, chudý

hoch s knížkou svých básní, s knížkou Hálka, echa neb Vrchlického,

miloval svt, miloval nekonenou láskou hdi, miloval pírodu. Ale ne

reeln, ne svt, jaký byl, ne lidi, jací byli, ani ne pírodu tak zcela

z blízka, spíš z dálky, spíš ten vnec hor na obzoru. Tam sníval o vy-

volencích národa, o básnících a vdcích a o tch heroích, kteí okídle-

nými slovy novináských úvodník volají k národu, kteí píší krví srdce

svého, jsouce v každém okamžiku hotovi za vlast v ob položiti život

svj. Ne, realistou Láa nebyl. A teba Hanuš ve Vídni se smával jeho

herom, ukazuje, jak vyhlížejí v nedbalkách, v jádru zstával snílkem

a idealistou. A nyní jel do Prahy a tam práv byli ti lidé — tam práv
ml býti ten život jiný, jiný ! Jel k oltái vlasti za srdcem svým — tam,

kde stojí pomníky tžce zkoušeného národa, tam, kde Libuše v prorockém
nadšení vykla povstné slovo: „Aj, msto vidím veliké, jehož sláva hvzd
se dotýká."

Kvapil pootevel víka, probral se ze svých dum. Otel rukou
opocené okénko, zadíval se ven do hluboké noci. Obloha poseta byla

jiskivými hvzdami a jakoby do nekonena se pnoucí. Konejšivým zdál

se tpyt nebeských svtel, ticho a velebno bylo v onom vesmíru nahoe.
Kvapilovy oi rostly, úpnliv pronikaly daleké prostory. „Bože," za-

vzdychl v nitru, „neopouštj mne, i mne, uchrauj od zlého!" A pes
všechno, co sám již etl protibožského i pes všechno, ím Hanuš v tom
smru jej pouil, co již na gymnasiu povdli si o Kristu, pes to všechno

vidl nyní svýma úpnlivýma oima nad záivou, rozepnutou klenbou

nebeskou Boha-Stvoitele, vidl starce blovlasého a blovousého v po-

svátné íze, obklopeného zástupy andl, majícího na pravici Krista, na

levici Ducha svatého. A sepjal v klín ruce, vroucn ve svém koutku

se modlil. Nic karakteristitjšího a ironitjšího nemohlo býti. Hanuš,

jeho vdí hvzda, otcovský rádce, plný rázné pevahy a silného vlivu,

Hanuš positivista a dávno uevrec — — —-a Láa nejen se modlící,

ale i Boha vidoucí a zírající k nmu nad hvzdy.
Noc spla ku pedu, jízda ubíhala. A najednou kdesi v malé stanici

uslyšel Kvapil eský hovor. Nkolik lidí, esky mluvících, vsedlo do vozu.

„Co pak to jsou již Cechy?" otázal se.

„Ano, to se rozumí, to jsou již Cechy!" dali mu v odpov.
Hned, neoekávan bylo mu volnji. „Pece jedeš poít nový život,

pece nco jiného kyne !

" zvolal radostný hlas v nitru. A jako vely
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vyrojily se klidné, svtlé myšlénky. Na dobro odhazoval tíhu, usadivší

se na duši v oné malé vídeské restauraci, v níž ped odchodem sedl

s Hanušem. Vlast, vlast, a byla jakákoli, vítala jej, kynula mu vstíc.

Teplo hrnulo se do srdce. Byl by se nejradji díval na všechny strany,

ven z okna po eskjxh krajích a horách, ale kam mohl hledt te za

noci a v zim, co videi by v temnu? Dal se i do rozmluvy s lidmi,

žalná tvá jelio zjasnla. A kdy zjeví se Praha? Kdy nastane již den?

Nemohl se dokati. A když nyní zadíval se k hvezdnatému nebi, tu

v onch výšinách, kde prve vidl Boha, k nmuž se modlil — hle, tam

zel te postavu drahou s dojemn krásnou tváí svaté muéennice. To

byla vlast.

Ani na chvilku za celou cestu nesdiml. Stával se nedokavjším
a nedokavjším. Konen ped šestou hodinou ohlásil se den. Hvzdy
na nebi poaly blednout. A záhy, sotva že trochu se rozbesklo. Kvapil

spatil obrysy Prahy, smutné v únorovém ranním šeru. Ale jen je za-

chytil, co vlak minul Nuslemi. Pak projelo se vinohradským tunelem

a o tvrt na sedmou stanul parní stroj v nádraží Františka Josefa.

Kvapil zaklepal na okénko, u nhož ekal se svým uzlíkem v ruce

a jakmile konduktor otevel, rychle vystoupil a prošel nádražím. Zachvl
se na mrazivém vzduchu, až zuby mu zacvakaly. Drožkái, íiakristé,

posluhové kieli a ošumlý, mladý lovk pibhl i k nmu, chtje mu
bráti uzlík z ruky. Vlídn odekl, odstoupil pes silnici k železnému

plotu mstského parku a co povozy rozjíždly se s hlukem na rzné
strany, díval se nejasným vzduchem.

„Láo — Láo, vždy ty tu stuhneš — pozor, a te nezajedou!"

s veselým smíchem byl by vzkikl Hanuš, kdyby mu bylo bývalo možno

vidti tak Kvapila. A Kvapil byl by se rozpait usmál, vytržen vzhledl,

z hluboká povzdechl a šel svou cestou. Ale nikdo nevzkikl, nikdo si

ho nevšiml. A tak stál zde v prvém podivném dojmu. Stál pomaten, že

kolem je to Praha, že dU na její pd, že nastal tedy ten okamžik.

Praha — Praha! A pece nic zvláštního se nedlo, než že mu cvakaly

zuby a že mu bylo smutno i sladko. Jen ten plot vidl, jen to nádraží

a tam mlíkae s koníkem, jemuž kouilo se od tlamy. A pece byla to

Praha v nevlídném, mlhavém, mrazivém šeru. Bože, mj Bože ! Vytržen
se díval a konen dal se na cestu. A spatil zlatou kopuli a to bylo

museum. A tramwaj jela kolem a vidl Václavské námstí. Bylo však

šero a mlhavo a daleko nedalo se dohlednouti. Zeptal se na cestu, ale

jeho zrak hledl ztrnule jako zabloudilý. Jakoby za tmi domy, které

vidl, za tím vším, co bylo kolem, hledal jiné domy, jiné všechno, jinou

ješt Prahu. A pece to už byla Praha, to zde všechno kolem. Tu bžel

hoch s košíkem rohlík na hlav, tam mihly se služky s hrneky mléka,

tu rachotily vozy, vyvážející popel a neistotu. Ano, to všechno kolem

byla Praha. A srdce jeho bylo plné. Chtlo se mu nco íci, nco vy-

plakati, njakou dlouholetou báse, která ekala ua tento okamžik a

která nemohla te z nitra ven. A vzpáhuouti ruce se mu chtlo,

obejmouti njaký fantom, plakati a smáti se, ale víc ješt plakati tou

nekonenou láskou, tím vším, co v nm bylo uzaveno a co marn toužilo

se vyliti. A zrak jeho pi tom se orosil a svsil hlavu a z hluboká povzdechl.
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VII.

Pozdji zašel do nedaleké kavárny a teprve když si ponkud od-

poinul a ukojil hlad, který se pihlásil, vydal se k universit, hledat

spolužáka Hanušova, Soumara, u nhož ml se prozatím ubytovat.

Prošel po Píkopech, naež zeptal se strážníka na cestu k právnické

fakult. Blížila se devátá, když octl se ped Karohnem, temnou, staro-

bylou kolejí, jejímuž pochmurnému vzezení dost se podivil.

V prjezde spatil nkolik lelkujících student s thekami v kapsách

i pod paždími. Procházeli se, prohlíželi úední vývsky, nalepené na

erných tabulích, nkteí také, jsouce velmi zmrzlí, mnuli si ruce.

Rozhlédl se a pak pistoupil k jednomu, který se mu zdál býti

nejmladším. „Nemohl byste mi íci, kde se odbývají pednášky pro

posluchae tetího roníku?"
Oslovený cize pozel na Kvapila, na jeho uzlík a chladn odvtil:

„V ísle tetím."

„Dkuji!" ekl vdn Kvapil. „Zde asi nahoru, není-hž pravda?"

„Ano. Konen jdu také nahoru. Pojme spolu. Musíte však ekati,

pednáší se. Ale ten uzel si pece necht zde u pedela — —
-
—

- tak-

pece nepjdete nahoru."

„A ovšem — — ano," zardl se Kvapil. Ostýchav zašel k pedelovi,

naež stoupal se studentem po temném, neširokém universitním schodišti.

Prvodí jeho byl tžkopádný lovk. Teprve když Kvapil povdl, že

pichází z Vídn, zapedl rozhovor.

Posluchárna tetího roníku byla v druhém poschodí. Zde u okna

na chodb pod nkolika stupni, vedoucími na rzné strany ku dvma
sálm, ekalo opt nkolik mladých lidí, Petlapovali na cihlových dla-

žicích, bylo jim chladno. Nkteí rozmlouvali, ale celkem nevšímal si

jeden druhého a patrn ani se neznali. Kvapil se jich bázliv a uctiv

zeptal, nestuduje-li nkdo z nich se Soumarem, neví-li nikdo o tom jménu.

A dva hned ochotn mu sdlili, že Soumara znají, avšak že nyní marn
jej hledá, že o desáté vždy teprve picházívá.

Vzpomnl si tedy, že vyhledá zitím nkoho ze svých spolužák,

z nichž nkolik jich šlo na práva. I zeptal se po posluchárn prvého

roníku.

„Zde zrovna ped vámi," ukázali mu s úsmvem. „Tu je tetí rok

a zde prvý. My vtšinou tu ekáme."
A nkolik jich jej obklopilo a poali se ho vyptávati. I vyprávl

jim ostýchav o Vídni. Nezmioval se sice o své bíd, ale pece povdl,
jak duševn byl by se umoil, jak táhla jej touha do vlasti, na domácí

pdu. Pátelsky hledl s jednoho na druhého, byl by rád v nich vzbudil

úast, naznail jim, že všichni, teba neznámí, jsou jeho rodnými bratry.

„Již nyní dýše se mi zde volnji," ekl vele. „Vidím samé eské tváe,

slyším hovor z eských úst."

Hned dali mu za pravdu, schvalovali, že dobe uinil.

Ale pojednou Kvapil umlkl, K uchu jeho zaletí z prvého poschodí

velmi mu povdomý smích a psí vrení. Volné kroky ozývaly se po

schodech. A nad tmi objevil se hned pkný hoch dtského, jemného
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oblieje, na nmž pod nosem sotva znateln vyráželo první bleounké
chmýí. Mladíkovi bylo nejvýše osmnácte let. Ml na sob elegantní

zimník s kožešinovým límcem a v ruce, odné rukavikou, držel na

še velkého, šedého psa, jenž zvdav se rozhlížel, omuchávaje dlaždice.

Kouil cigaretu a nevšímav peletí skupinu. Náhle však zazáil. Shlédl

Kvapila i oba již rychle vykroili si naproti a oba s pátelským, ra-

dostným úsmvem.

„Láo," zvolal mladý hoch v úžase, tenounkým hlasem, odhazuje

cigaretu a vyndávaje ruku z kapsy. „Láo, jsi to ty? Kde jsi se tu

vzal pro Krista, Láo?"
To byl Otokar Lašek, jejž Kvapil ped minulými prázdninami pi-

pravoval k maturit. Již dle zevnjšku dalo se soudit na synka zámožné

rodiny. Dva domy náležely jeho rodim v Králové Hradci a kdesi za

mstem i veliká škrobárna.

A Kvapil, vida nyní Otokara, rozradoval se. Již proto se rozradoval,

že po odlouení od Hanuše byl to prvý lovk, jehož oi, jehož tvá,

jehož úsmv — všecko, všecko bylo tak známo a te tak milo. Srdce

jeho poskoilo, do oí vkradl se lesk a kolem úst zahrál upímn šastný

úsmv. Snad mimodk vynoila se v duši upomínka na prchlou minulost,

na gymuasijuí lavice, na léta sn, ideál i žert a nevinného veselí.

Ba, jist Kvapil mimodn vzpomínal. Ony msíce ožily v duši jeho,

kdy s Otokarem se uili, kdy docházíval do domu, v nmž blaze mohlo

se žíti, v nmž pebývali tak zámožní a láskyplní rodie. A ti rodie

a ta svrchovaná pée jejich a pak radost jejich, radost ze zkoušky šastné

odbyté a radost Otokarova, to všechno v nm ožilo. Marn hledal slov,

aby vyjádil, co cítí.

Ale i Otokar byl rád a oi jeho záily. Byl to iperný, veselý

hošík, jedináek maminin a pýcha otcova. Knihami až dosud se ue-

umoil, celé jeho okolí o to se staralo, a nejvíce matinka, vn pluá

obav o svého synáka. Proto také Kvapil pomáhal ped maturitou, ped
tím posledním stupnm, pes který, jak professoi strašili, snadno mohlo
se klopýtnout. A když neklopýtl, dán byl od prázdnin do Prahy na práva.

Se slzami v oích pouštla jej matinka ze své nárui, s kížkem na ele,

by vystíhal se všeho špatného. A doma vene vzpomínala, k Bohu
i andlí strážci se modlila, stále majíc jej v srdci. Avšak jemu zle nebylo.

Tak ile vyvlekl se z úzkostného, milujícího objetí, tak brzy setel slzy

a málem si poskoil, ocitnuv se volným — v širé Praze, kde pi penzích
bylo dost veselo. Ba, jako ptáeti bylo mu veselo a Kvapil — to pravily

hned pedem Otakarovy oi — ml teprve zvdt i se pesvdit, jak

je tu veselo a jaký z nho — neostíleného hošíka vyklubal se živý

mladíek.

„Láo," volal tedy o pekot svým velmi tenkým hlasem, „ekni
mn opravdu, jsi-li to ty anebo to nejsi ty?" A hned, rozmarn se

usmívaje dodával: „Víš, piznám se ti, prolumpoval jsem dnes celou iioc

a tak možná že ješt — — —

"

„Vždy jsem to já vždy jsem to já •
—

"

„Ale ekni mn, kde jsi se tu vzal tak m\jeduou?"
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Po rozveselených lících Kvapilových pelétl stín, ale hned zase byl

vesel a radostn mluvil.

„Vzal jsem se tu, musel jsem sem. A práv na tebe jsem myslil.

Te jsem pijel a rovnou jdu sem. Na tebe a na Koldíuského jsem myslil."

„Te jsi pijel, Láo — ted"? Tak z cista jasná?"

„Ano, tak z cista jasná," s veselou hrdostí ekl Kvapil. Pak se

ponkud zasmušil a poal vyprávti o svých osudech.

Tu Otokar zapálil si novou cigaretu a poslouchal s roztomilou, pa-

dlanou soustrastí. „Ml, ml, ale to je hloupé — •—
- — vidíš, já ti

íkal, abys šel do Prahy." Pi tom si myslil: „Xo, to já vedu jinší život.

Užasneš, až se dám do povídání. To je nco jiného než v Hradci.

Tenkrát ješt jsem byl zajícem, ale dnes jsem už lovkem jak se

sluší a pati."

„A ty tedy chceš te studovat v Praze?" znovu perušil Kvapila^

zvdv nejnutnjší zprávy a usmívaje se v duchu nad sebou. „Ó ty sva-

toušku! Víde jsi už prostudoval, vi, a te jsi pišel na eské kstky?
Láo, já ti žiju! Ach, to je ti veselé!" rozesmál se hlasit.

„To je tvj pes?" otázal se Kvapil, chtje si pomoci z nesnází a.

mysle, že musí se smáti, když Otokar je tak rozjaen.

„Mj? — hlouposti!" hodil Otokar rukou. „Nkolik dní to baví^

tahat se s mrchou, ale te už — — — Víš, vánoní present! Chtli

mn udlat radost — •—
- — hlouposti, znáš je!" zamrkl oima, peletaje

celý kroužek student. „Jak povídám, present, ale víš-li o njakém kupci,

hned nejdražšího Bismarka prodám. Vi ty, nenasyto?" obrátil se ke psu,

poklepávaje mu rukou po hbet. „Dostávám msín ptku na toho

žraloka a ta se dá lip sužitkovat než v njakém takovém žaludku," do-

ložil opt s rozmarným úsmvem.
„A dal jste mu pkné jméno," zažertoval jeden ze student.

„Já? Ne! Již díve mu tak íkali i zstal jsem pi tom. Víte, mj
Bismai-k je uinná dobrota. Pozor, Bismarku, a se držíš! Štkat nesmis."

Pes otásl hlavou, upel veliké oi na Otokara.

„A to jej vedete do pednášky?" ozval se jiný ze student.

„Jen tak! Z hlouposti napadlo mn, abych ho dnes vzal. Mže se

také uit institucím." Pi tom lehounce se uklonil, nedbale foukl dým
cigarety psu do nastaveného mucháku a vzpímiv se, tázav pohledl

na Kvapila. „To koukáš!" pravil jeho pohled. „Te už nejsem . . .

kdepak . . .!"

Kvapil nevdl kam s oima. Ale cht necht se usmíval: „Kdy
pojedeš dom na svátky?" otázal se rychle, zakrývaje své rozpaky.

„Prosím t — —
• na svátky?" odvtil Otokar, stahuje pohrdliv

rty. „To je u mne poslední! Užil jsem, Láo, toho hnízda dost o vá-

nocích. To víš, drželi mne kleštmi. A mn ti tam bylo tak fádn, že

bych se byl nejradji zrovna prvý veer sebral a vrátil do Prahy. Kde-
pak! Tu je božský život! A pak to víš, doma by mne ješt poád nej-

radji vodili na provázku. Je mn protivným takové mazleni!" Zamrail
se, aby dodal drazu svým slovm. „Víš, na Sylvestra jsem trochu pe-
bral," pokraoval, „a tu ti bylo naíkání, jakobych umíral. Chtl jsem

jim íci, že to není ani poprvé ani naposled, ale . . . Co pak jsem, ekni
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mn, díttem?" otázal se zpvav a s upímnou vážností. „A ten život

v takovém hnízd ! Ukousat jsem se mohl ! Víš, nedovedu pochopit, jak

jsem tam díve vydržel. Fádní, strašn fádní ! Opravdu, te nedovedu
pochopit! O prázdninách jen na nkolik dní k nim pojedu, ale pak se

vrátím sem. Éeknu, že se tu musím pipravovat k státnici. Kdepak! Zde
je božský život! Jako dnes na píklad, dnes jsme prolumpovali celou

noc. Te jsem byl v páe — to máš nejlepší medicínu po takové

noci — a mohl bych na novo. Jak ti povídám: celou noc!"

Kvapil, pln nesnází, ohlížel se kolem. „Celou noc — — ?" ostý-

chav promluvil, nejsa si vdom, pro vlastn se ptá.

„Ty snad nevíš? Láo, ty nevíš?" perušil jej rychle Otokar.

„Ty si myslíš snad, že mne jedna noc sklátí? No, pokej," dodával d-
ležit, „teprve uvidíš, co vydržím!" Odmlel se, mávl nedbale rukou.

„Jednu noc? K smíchu! Dv, ti noci nemusím spát. Na mou est,"

obrátil se ke všem, jak tu stáli, „vte nebo nevte, na ti noci jsem

to už dotáhl. Cvik dlá všecko ! Ale co tam pleská tak dlouho ten

žvanil? Dovolte," promluvil k studentm, „podívám se,"

I vystoupil po nkolika stupních až ke dveím posluchárny, vleká

za sebou Bismarka. Oko piložil ke klíní dírce.

„Žvaní, žvaní," ozval se tiše, obraceje se ode dveí.

Le v tom nastal uvnit šumot. Otokar piložil opt oko k dírce,

naež hned s úsmvem se otoil a. polohlasn zvolal: „Dožvanil!"

Pak sestoupil a požádal studenty, aby vešli hromadn ped ním:
„Starý pán by se mohl leknout mého Bismarka a Bismark chce mu
defilovat."

„Ty opravdu jdeš tam se psem?" otázal so Kvapil.

„Snad nemyslíš, že zde nadarmo mrznu?" vesele zasmál se Otokar.

„Co na tom? Ostatn, abych ti pravdu ekl, jsem tu jednou za uherský

msíc. Nechtlo se mi dnes do postele, napadlo mn, po páe zabrousit

do té barabiny. A jdu-li sem, pro bych nevzal i — ? Možná,
že Bismarka instituce víc pobaví než mne!"

Zatím studenti, kteí ekali ped posluchárnou, vykroili na stupn,

rozeveli dvée a práv když šedivý professor v zimníku a s kloboukem
v ruce s mnohými poklonami sestupoval od katedry, nahrnuli se do vnit.

Mezi nimi Kvapil i Otokar s Bismarkem.

„Pozor!" napomínal tiše Otokar. „Štkat nesmíš. A se mi držíš!"

Professor ubíral se mezi lavicemi ke dveím, roztržité hled k zemi.

Bismark šastn proklouzl, aniž byl spozorováu.

„Sláva ti!" poškrábal jej Otokar pod bradou. „Držel jsi se."

Vin.

Seven v nitru podivným neklidem vstoupil Kvapil do neúhledné,

obdélné sín s dvma adami zelen natených lavic asi pro dv st po-

slucha. Ostýchav, bázliv ubíral se za Otokarem. Nebylo v nm již

toho vzníceuí, jímž zai)lál pi prvém i)ozdravu, díve než promluvili.

Jakýsi úlek usadil so mu v duši, oi jeho tkaly zmaten. Jakoby si

pipadal provinilým.
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Kde tedy naleznu Koldínského?" otázal se, ohlížeje se po stu-

dentech, kteí poali vybíhat z lavic a tropit hluk.

„Éekl jsem ti," odvtil Otokar, „toho protivu tu jist nalezneš. Jen

poj! Sedí dole v lavici, lapá professorm jejich védu z první ruky."

To ka, táhl za sebou Bismarka, raze si cestu studenty, kupivšími

se kolem. „Puste nás, chceme dopedu!" volal. „Láo, poj za mnou,

již jej vidím."

Leckdo pleskl Bismarka po hbet, ale pes nevšímav s nadzdvi-

ženou hlavou kráel za svým pánem. Zatím však již Kvapil sám shlédl

Koldínského, vydral se z vavy a šastn dostal se k prvé lavici.

„Tu jej máš, toho protivu!" vzkikl ješt Otokar a zmizel s Bismarkem.

Kvapil se však náhle až zarazil, shlédnuv s bUzouka podivnou,

jaksi zmnnou, nevlídnou a mraziv vážnou tvá Koldínského. To že

ten lovk — to že je Koldínský — jeho bývalý spolužák? To že

je Koldínský, jemuž pjoval své domácí úkoly, jemuž pomáhal pi kom-

posicích, vedle nhož sedával na gymnasiu v lavici? Ba, neušlo mu, jak

Koldínský podivn zamžikl oima pod skipcem a jaký to byl umle na-

sládlý pízvuk v jeho hlasu, když vystoupil z lavice a pronesl:

„Ty jsi te v Praze, Kvapile?"

A Kvapilovi, který piblížil se s pítulností starého spolužáka,

s pítulností hocha, jenž mnoho toho ml na srdci a mnoho zde v Praze

ekal, studeno pebhlo po zádech, když nyní se shledali. Spchal sem

od Otokara v njaké touze, zbýt se" své sklíenosti, která jej náhle

pekvapila, nalézti cosi teplého, otevíti duši, takka pivinouti se.

A zatím slova vázla mu na rtech. Poal i nyní vyprávti o svých osu-

dech, jenže strunji, ostýchavji, bez úasti k sob samému. Nebylo

v tom té ochoty a velosti, s jakou ped chvílí na chodb nejprve

studentm a pak Otokarovi líil svj život ve Vídni. Zaražen peletal

obliej Koldínského, aby zjistil, budí-li soustrast, i co vbec Koldínský

íká. Avšak tvá Koldínského byla stále stejná, jakási studená a sebe-

vdom povýšená. Potásal zlatým etízkem na vest a pi tom ponkud
se mrail. Chvilkami nedbale zadíval se na své nehty, peliv udržované

v istot. Kvapilovi bylo již smutno. Byl vnímavý, citlivý a neušlo mu,

že Koldínský vidí v nm vtíravce, hledajícího pomoci. A pece vyprávl,

teba že v duši stýskal: „Pro jen je takový?"

A náhle Koldínský jej perušil, dležit pronesl: „Ty jsi mel pece
jíti do semináe."

Kvapil povzdechl a umlkl. Tu však práv vracel se již Otokar, pi-

vádje ješt dva bývalé spolužáky z hradeckého gymnasia. Kuklu a

Bránského. Ti velmi vele pozdravovali Kvapila, což jej rozradovalo.

Kukla ml kulatý obliej zdravé, jablkové barvy a silné masité pysky,

Bránský byl pihlédly, trochu jemnjší tváe, ale oba byli po venkovská

obleeni a z obou na prvý pohled hlásila se vesnice. Pod oima mli
modravé pruhy.

„Vidíš," zvolal Otokar, „to jsou také dva z našeho starého cechu.

Na druhé stran sedí ješt Landa, ale ten velký pán founí. Dostal se

do výboru právnického plesu a ohrnuje nos!"

A Kukla i Bránský pisvdili, jakého Landa dlá fouu. Od samého
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hladu vyhlíží prý, jakoby cvrky polykal, ale proto pece nosí cyliudr,

i cvikr si koupil a dlá v Praze ze sebe pitomce. A Kukla, který byl

tlustší, dodal, že by ten nmecký kastrol ani za stovku nevzal na hlavu.

„A co ty dláš poád, Kvapile? Jak pak to vypadá ve Vídni? Holky

prý tam jsou hubenjší než v Praze. Vídeaky, jak jsem slyšel, jsou

uinná prkýnka. Je to pravda, Láo?"
„A jak pak tingl-tangly ?" zeptal se Bránský. „Jsou tam hezké

tingl-tangly ? Slyšíš, my tu máme v jednom takovou Adelaidu — gusto

se podívat! Víš, slušné tak — —
" ukázal obma rukama na prsa.

Otokar smál se na celé kolo. „Vždy on se, Láa, ervená. No,

pokej, to my t po Praze provedeme!"

Kvapil sklopil oi. Cítil tíhu na prsou, jaksi úzko mu bylo. Nco
byl by rád okl —- povdl, pro pišel do Prahy, co tu chce, co tu

eká — —
- — Ale slova zmírala na jazyku, stydla se, lekala se na

svtlo, ruce byly bez vlády. Stál tu smutný, zaražený a mlel.

Zatím, co tak dleli, Otokar ucítil, že nkdo vzal do ruky šru,
na níž držel Bismarka. Prudce se otoil.

„Odpuste," oslovil jej rychle neznámý, za zády objevivší se student,

„dovolil jsem si — Hned vám jej pivedu — jen na okamžik!"

Otokar pátelsky a zpytav hledl na studenta. „Nu, ano," pravily

jeho oi, „ale povzte mi díve, co zamýšlíte?"

„Bude to veselé," dodával student. „Víte, posadíme jej — —"

ukázal ke katede. „Mže nám pednášet — —

"

Otokar bjl rázem nadšen. „To je výtené, to bude — — —!"

A již táhl Bismarka na stupánek a v sále strhla se vava. Avšak než

k emu došlo, rozevely se dvée a v posluchárn objevil se professor.

Vava se utišila,. Otokar kvapem seskoil se stupánku, stranou kolem

oken odbíhaje do zadní lavice, kamž vtáhl za sebou Bismarka. Ml nej-

vyšší as i štstí, že nebyl vidn.

Professor zatím rychle prošel ke katede, rozhlížeje se sálem,

v kterém bylo dusno prachem, zvedajícím se od zem. Mfzut se uklonil.

IX.

V tom okamžiku vystoupil Koldínský z lavice, podávaje professoru

seznam právník, liodlajícícli koUokvovat. Professor vlídn se usmál, po-

dkoval a Koldínský vrátil se do lavice, kde usedl vedle Kvapila, jenž

zatím v rozpacích sem vklouzl. Koldínský však odtáhl se co nejdále od

nho a výrazem tváe dával professoru na jevo, že nemá s tím lovkem
nic spoleného. „Ráíte mi rozumt? Ne — docela nic mi do ulio

není!" snažily se íci jeho oi.

Kvapil jen úkosem obas pozel ke katede. Nenaslouchal professo-

rovým výkladm. Nerozuml jim a neusiloval ani rozumti. Ml i)luou

hlavu skliujících dojm. Na jeho ztrnulých oích, na jeho uei)ohnuté

tvái bylo vidt, jak zabrán je do sobe. Jen chvilkami trhl rameny a

prsa nazvcdla se z hluboká vyslaným povzdechem. I jemu, a byl

v pravd ubohý, smšný, naivní hoch, jednalo se o otázku všeli<lského

dosahu: o otázku, jak sdlit svj obsah svtu a jak svt jej pijme.
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Nejen veliký lovk má právo ptát se, co jsem, pro jsem a jak mám
být, nejen veliký duch smí chtít vtlit historii celé své „já", kácet,

boit a stavt podle svého, ale i taková bytost. A Kvapil ji cítil

v sob — ji, která také hledala své místo v tom vesmíru, malinké,

úzké místeko, na nmž vydechla by svou píse života. Picházel se

sny, s tou tesoucí se láskou — ne sice kácet a boit a stavt, ale

klant se, klant a milovat a také jiným sdlit, že chce nekonen se

klant a milovat, A nyní ztrnule, utkvle do sebe se díval, zda-li na-

lezne, eho hledá, zda-li jeho otázka se rozeší. Pro je Otokar takový?

Pro je Koldínský takový? Pro Kukla a Bránský jsou takoví? A pe-
mýšlel o úkole života, pemýšlel, jak každý z lidí má zdárn jej splnit

a jak je to krásné, když cele pak úkol se naplní a život jako báse
uplyne. A opt vidl svou vnitní Prahu — — — i oltá, k nmuž
sem pospíšil. Zachvl se. Zjasnlé oi upely se do dálky. „Ach, Bože,

Bože!" v duši zatoužil. Celý se tásl v tch slovech — táslo se všechno,

co v nm bylo pipraveno pro život a o em mlo se nyní na dobro

rozhodnout. Na Otokara již nemyslil, ani na Koldínského, ani na Kuklu

a Bránského. V stínových obrazech minulost se rozvíjela a budoucnost —
báse jeho života.

Ale vytrhl se z tch sn, pestal dumat o povšechném a mlhavém

i o minulém a budoucím a jal se rozvažovat, co nyní eká, co je vlastn

pede dvemi. Na živobytí, na svou existenci se rozpomnl. Ano, existenci

je nyní nutno si opatit ! A tu srdce se mu súžilo. Hned však se upo-

kojil a sob samému se vysmál, pro je takový bázlivý. Což mohl by

v Praze zahynout? V Praze — v Praze? Ne, zde není Víde, kde ztrácel

se v moi lidstva, kde nebylo pro místa. Ale v Praze? A opt se za-

chvl, ale již radostí a touhou. Tak podivným mu náhle pipadlo, pro
tu vlastn sedí — zde v tom sále, kdežto tam venku všude a všude je

Praha. Vždy ješt jí takka nevidl, vždy všechno ješt eká. A upjal

te opt zrak na professora a zhrozil se, jakou nudnou, professorskou

tvá má ten lovk a jak je trapné tu sedt, poslouchat a poslouchat.

Zamrzel se však a z istá jasná byl jat úctou k professoru. Cosi mu
napadlo, že je to skuten cíl života — veliký cíl, na který ani z da-

leka nemže pomyslit. „Ach, kdepak já?!" A pece kdyby tam byl za

tou katedrou, co by inil? „Co bych inil?" Svou náru bych rozepjal —

-

ó jak rozepjal!" A najednou jakoby strop zmizel, stny zmizely a nad jeho

hlavou vzklenula se širá, boží obloha.

A tím myšlením byl již rozilen, krev vstoupila mu do hlavy, tváe

plály rumncem. Také sladko mu bylo v pedtuše budoucího žití, radost

zmocnila se jeho duše.

Po pednášce, prve než odešel, napadlo mu, pece jen poprosit

Koldínského, neví-li o njaké existenci. Myslil, kdyby snad, když má
zde vynikající píbuzné. Ale Koldínský jakoby neslyšel, sypal ze sebe

jen výitky.

„Co ti to napadlo zstat vedle mne v prvé lavici?"

Pak vymluviv se, že musí odbhnout, rychle se vzdálil. A Kvapil

ztuple zstal stát a teprve za okamžik sklesle odcházel.

Otokar s Bránským a Kuklou bželi mu vstíc a tak spolen vyšli
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ze sálu. A sotva octli se na chodb, hned setkali se se Soumarem.

Stál pede dvemi tetího roníku, ekaje ve spolenosti nkolika poslu-

cha na ukonení pednášky, jež píliš dlouho trvala.

Soumar byl vytáhlý, hubený student s hrudí vmáknutou do vnit

a se skivlou lopatkou od vného sedni. Plet jeho oblieje byla zele-

navá, chudokrevná, oi vpadlé, ale jiskrné. Stál pihrblý, s rukama za-

strenýma do kapes dlouhého venkovského zimníku a uplivuje huboval

na professora, pedržujícího pednášky. Tvá jeho se mraila, ale zdálo

se, že je to tak pirozené, že tomu sešlému, mladému muži není vbec
dáno usmívat se, nýbrž vn mraiv hledt na svt. Matka jeho v Hradci

Králové živila se posluhováním po domech i ovšem odkázán tu byl tedy

zcela na vlastní pst. S Hanušem chodil do gymnasia. Sice jen zídka

si dopisovali, ale ten vzdálený, obasný styk pece udržoval je v pátelství

a Hanuš nevdl nikoho spolehlivjšího, komu by Kvapila doporuil.

Soumar rychle se obrátil, když na volali a když zaslechl jméno

Kvapilovo.

„Kriste na nebi," vzkikl, „to jste vy? ekal jsem vera veer!

Co že jste nepijel?"

A pak ubíral se s Kvapilem z university, potásaje hlavou nad jeho

vypravováním.

„S tou existencí je to zpropadené!" mával rukou. „Podívejte, jak

já tloustnu!" usmíval se kysele. „No, však vy se neztratíte!" spšn
dokládal.

Na ulici Otokar i Bránský s Kuklou se oddlili. Ale Otokarovi

rukou dáním musilo se zaruit, že všichni, jak tu jsou, sejdou se veer
na smíchovském ležáku „u ápa" ve Vinohradech. A pak zstal Kvapil

se Soumarem samoten a bylo mu volnji a jaksi v nitru tepleji. Šli hned

do studentského spolku „Slavie", kde na pímluvu Soumarovu obdržel

slib, že se na s njakým zamstnáním bude pamatovat. I rozveselil se,

vdnost cítil k Soumarovi. „Vím, na koho bych se v nejhorším pí-

pad sml obrátit," svoval se teprve nyní, „ale lip, nemusím-li se

vtírat. Tomuhle jsem radji."

A Soumar zeptal se, na koho by se tedy mohl obrátit. Tu Kvapil

povdl, jmenuje rodinu stavitele Hrubého. „Dvr mají nedaleko naší vsi

a maminku brávali tam do práce."

Soumar se zasmál. „Ale tam já, brachu, nejsem cizincem," volal

„a zvlášt mj spolubydlící, Kaerovský, u nich není cizincem. Ale jaké

pak vtírání ! Kondicemi jen se neuživíte, alespo ne na poátku. Do-
stanete-li jednu, dv, bude toho po krk. A u Hrubých aC vám njaký
obd týdn pidají a pak si výsknle!" I nutil, jen a zatlue na dvée
a že sám anebo Kaerovský jej tam uvedou.

Kvapil uznal a odhodlal se tedy zatlouci a poprosit. Nyní však

zatím pál si, aby podívali se po Praze.

Ubírali se Ferdinandovou tídou. Kvapil se rozhlížel, všeho si všímal,

na co Soumar upozoroval. A tak pišli k Národnímu divadlu, odkudž

dali se po nábeží k Malé Stran. Slunce teprve ped chvílí prorazilo

husté zimní páry, v nichž tžce chvlo se mdlou rudosti. Ale mlhy již

takka úplu se rozplynuly a za ekou vysoko u nebe uad zelenavou
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kopulí Mikulášského kostela vynooval se radostný obraz Hradan i Le-
tenské strán. Kvapilovo srdce zaplesalo. Všechny obrázky, jimiž se kdy
tšíval, neznaje Prahy, zde kynuly mu pátelsky v ústrety. Zatajil dech

a zíral. Slunení paprsky padly i na jeho obliej, zahály jej. Hru
rychle se mu zvedala. A fantasie jeho pedstavila mu dávné, zašlé doby,

kdy tam nahoe za ekou bývalo hluno a slavno a kdy po tom most,
jehož oblouky skvly se mu ped zrakem, jezdívali eští králové. Na za-

mrzlé Vltav bylo živo. Tu i onde pracovali dlníci, prohánli se na
bruslích hoši. U staromstských mlýn prosekávali led. Mrzlo, ale tiše,

píjemn. A zatím nebe celé zjasnlo, zmodralo, jsouc polito již jen

šedým nádechem a Petín všecek až do vrchu v snhu s malinkou

stíškou kostelní vže jako kus penesené sem venkovské pohádky koupal

se v paprscích únorového slunce.

V poledne zavedl Soumar Kvapila na laciný obd do Kornelova

pivovaru a od obda do Nekazanky, kde bydlil s pítelem Kaerovským,
pipravujícím se k státní zkoušce. Mli za osm zlatých malý pokoj ve

druhém poschodí se vchodem z kuchyn, v níž spala jejich kvartýrská.

Ulice byla tak úzká, že oblohy málem nevidli.

Soumar seznámil Kvapila s Kaerovským a ten rád slíbil, zavésti

jej k Hrubým. Hned pak dal se do vyprávní o strašném uení. Celé

dni prý sedí doma, jen k obdu sebhne do Panské ulice a na kondice,

kterými se živí, a jinak takka stále leží v tch nekonených arších

lithografovaných pednášek.

„Vidíte, takové je to s námi," ekl pozdji Soumar za dvemi
Kvapilovi. „Dít, dít — — ! No, ten alespo z toho zmoudí. Ale

u nás — na právech ? Darmo mluvit ! I já to tak hltám. Ráno bifluju,

pak na hodinku bžím do pednášky, odpldne píšu v kancelái, po
kancelái cepuju dva kluky a pak bifluju na novo. Nkdy si myslím, že

by to ml všechno vzít ras!"

Vidl však, že Kvapil zívá i rychle se s ním vrátil a piml jej,

aby lehl na pohovku a prospal se do tvrté, než vydá se s Kaerovským
do domu stavitelova. Kvapil tedy lehl a záhy usnul.

Když se probudil, Kaerovský sedl u okna, *vykuoval z dýmky a

piln se uil, projíždje obma rukama své ídké vlasy. Pohledl jeden

na druhého, a domluvili se, že by tedy nyní mohh vypravit se k Hrubým.
Oblekli se a šli. Kaerovský ekl, že bude nejlépe promluviti nej-

prve s Jendou a ten že již o ostatní se postará. Povdl zárove, kdo
je to Jenda, avšak ani teba nebylo, neb Kvapil pamatoval se z venkova.

I souhlasil.

Práv docházeli k domu stavitelovu, když za nimi zahrel uzavený
vz, na jehož kozlíku sedl koí v kožiše se širokým límcem a s lesklým

cylindrem na hlav.

„To je koár Hrubých," upozoroval Kaerovský Kvapila. A v tom
již povoz zastavil, koí seskoil s kozlíku, rozevel dvíka a na zasnžený
chodník vystoupila paní Hrubá, nápadn chladn dkujíc za pozdrav

Kaerovskému, jenž smekal. Byla zahalena v dlouhém plyšovém plášti

s bohatou kožešinovou obrubou. Vleku, zasnženou o okraj stupátka,

shrnula do ruky a obrátivši se k Otylce, jejíž tvá vybledla z okénka.
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napomenula, aby opatrn sestoupla. A Otylka, mající pes šíji pehozenou
astrachanovou pláštnku a anglický klobouek na hlav, vyhoupla se

pozorn i rychle vskoila do chodby, aby unikla poletujícímu snhu.
Vlídnji dkovala za pozdrav i Kaerovskému i Kvapilovi.

Ti oba pak zvolna ubírali se za dámami do domu. Kvapil zachvl
se mrazivou bázní, vystupuje po moderním schodišti do prvého patra. Byl
by se nejradji obrátil, pipadal si náhle opovážlivým, chtje se zde —
v takovém dom ucházeti o podporu. (Pokraováni.)

Co bude pak . . .?

Co bude pak, až prsa navždy vpadnou,

vzdech poslední až dochví v prostoru,

až údy, které ohnm plály, schladuou

a oi v sloup zít budou nahoru?

Až pibijí na rakev víko šeré

a pokropí je slzou vylhauou,

až dozní emeslné miserere

a bílé voskovice doplanon?

Až zaduní o víko syré hrudy

a v dálce stichnou pátel kroeje,

až vzpuí na hrob trs trávy chudý

a stopy tvoje vítr rozvje? . . .

Kdys — dávno tomu, já byl ješt dcko
m píbh báby k hrze rozechvl

:

Byl soused, ten chtl znáti všecko, všecko,

i v smrti tajemství on vniknout chtl.

A umel. Do rakve jej položili,

zrak shaslý promodrával pod víky,
tvá chladil roušky navlhlé šat bílý,

za hlavou kmital plamen lampiky.

Den tetí pišel. Zvony zakvílely,

dav za knzem se s mrtvým bral —
však sotva první hrudy zadunly,

vrch rakve zapraštl a mrtvý vstal.
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Ds všecky jímal ... Za nedlouhou chvíli,

co v noci rakve ležel sám a tich,

na tém napadal sníh stáí bílý

a s tváe, z oka navždy prchl smích.

A smutek velký ležel v jeho rysech

a chladem išel z jeho mlení,

a pramen radosti mu navždy vysech'

a v srdci nezbyla ni krpj z ní.

A na otázky, aby ek', zda zvdl,
co pijde pak, když smrt obrátí list,

jen smutn stáhnul tvá a odpovdl

:

„To, brachu, mžeš na mé hlav íst ..."

— Když do mých sn zazvonil hrobník rýem,
ta stará povst v duši vstala zas,

cho když jsem otázek se týral biem,
z ní v odpov se zaskvl — —

• bílý vlas . . .

A v chvíli té mn srdce znova zrýval

mých drahých nebožtík skelný zrak,

jak ztrnule se v prázdno s dsem díval,

když o skálu se rozbil žití vrak . . .

K jich obrazm, jež nad mým ložem visí,

jsem pohlédnul a s ustrnutím zel,

jak sesmutnly jejich zbledlé rysy,

jak pohled jejich oí stesklivl! . . .

Jan Rokyta.
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K Heydukov básni „Modráek". Kroalil V. Jansa.
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Modráek.
(Z „Ptaích motiv.")

Než záe tryská na východu žhavá,

z tmy náruí než vyvíjí se svt,

už píse tvá se v milý švehol dává

a padá v strom list i vesu kvt;
tu východ krví zbarvený se chvje,

jak ranný, když procifuje z mdlob,

roj hvzd v oul nebes modrý skrýt se spje

:

bh svtla opouští svj asný hrob.

Avšak to není hrob, to z rajských rží
a z nebes úsmv jest lože klín,

v nmž slunci velebná se krása druží,

a nad nímž blankytový baldachýn

strau do všech s hvzdnou nádherou se šíí,

pi bledším vrchu skvostem luny spjat;

v tom loži z kídel cherubínv pýí
bh svtla velebný je krásou jat.

Jak snadno zaspal by v té loktech knžny,
a píboj tmy by svt i nebe skryl,

tož vítej, buditeli jeho nžný,
jejž svtla král tak krásn pizdobil;

vždy spát když kráel, pamtliv jsa tebe,

vzkaz záivý ti poslal: „V as m zbu!"
a s bílou hvzdou blankytný ád nebe

dal ozdobou ti na zvuící hru.

Kéž probudíš též smavé lidstva štstí,

jež spí a sní sen tžký drahn let,

kéž zpv tvj slunnou svobodu všem vstí,

by v krve nachu mla vycházet

;

kéž buditelem práva jsi a síly

a záných myšlenek i spásy tch,
kdo z tn hrozí bd, kdo v jamu kvílí,

a v ducha mrou i tla okovech. —
Adolf Heyduk.

•^
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de-li na mne nkdo kopím, zvednu kopí též," usmál se Gunar,

„pijde-li na mne lstí, odpovím lstí na vzájem. Zodpovdnost
zajednání beru ostatn na sebe a proto, Njale, jen mi smle
ra, jak bych si poínati musil."

„Jedná se pedevším o to, aby Hrut sám uznal, že dle

práva by povinen byl ješt jednou ped valný snm se po-

stavit a záležitost Unninu ke konenému rozhodnutí pedložiti.

Musil by to nejen uznat, ale i zejm vyslovit. Kdyby tak uinil, mohl by's

jej jménem Unniným, co píbuzný její, ped soud pohnat."

„Dobe, rozumím," odvtil Gunar, „ale to asi Hrut nikdy neuiní."

„Tu práv," ekl Njal, „teba použíti lsti. Povím ti, jak si tu možnost,

pelstíti Hruta, živ pedstavuji. Tedy tak : zítra odložil bys krásná roucha

svá a oblekl bys' se v hrubý šat, vzal bys' dva spolehlivé muže s sebou

a nco železného zboží a dal bys' se na cestu k Hrutovi, jenž t
osobn nezná."

„Nezná mne a já neznám jeho," odvtil Grunar.

„A Hoskuld?" tázal se Njal.

„Neznáme se též. Od dtství jsem v krajin, kde žijou, nebyl, ani

v shromáždní snmovním v jich okresu."

„Dobe. Vydávej se tedy za kupce a nabízej po cest všude své

železné zboží, bu drsný a nevlídný a hledej všude hádky. Nejvíce

v bezprostedním sousedství Hrutstadu, tam at pijde teba k ránám,

tak že bude teba volat smírího, to bude tedy Hrut. Povolíš mu a on,

jak jinak ani nelze, pozve t na Hrutstad. Bude se te vyptávati, a ty

bu mnohomluvným, zaínej se ho vyptávati též a v hovoru zmiií se

o záležitosti nedávno zemelého Thorstejna, o níž se všude mluvilo.

Dej na jevo, že's byl neurit o tom zpraven a Hrut opraví tvé omyly

a ty pak ekneš, že to byla zpozdilost, že Thorstejn nepedložil svou

pi po druhé snmu a posmívej se mu. Pak rozja Hruta svými písnmi,

jsi znám co pvec nevšední, narážej opt posmšn na Thorstejna, až

Hrut sám se do toho proudu dá a tob pisvdí v ješitnosti vítze.

Pak se dovolej svdk, tch dvou muž, kteí s tebou pocestují, ale

tak, že se poznat nedáš a v noci uprchni z domu, vra se však oklikami

ve svj dvr. V let dovoláš se soudu, já budu na snmu a spoléhej

na pomoc mou i na znalost mou zákon a zvyk — a spoléhej pede-
vším na dobré Unnino právo."

„Co a jak jsi naznail, staí úpln," ekl se smíchem Gunar,

„pokusím se a láká m veselé to dobrodružství." Ale Njal byl vážný

a odvtil: „Snad pijde doba, kde lest bude za hanbu platit jako lež,

cítím v sob odpor proti vlastním slovm a stud za tu radu, kterou

41*
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jsem ti dal. Malá vina mže býti zárodkem velkého zla a tžkého pak

trestu."

Mezi tmi slovy vešla však Bergthora pinášejíc medovinu, vešel též

Skarphedyn a nastal rozhovor všeobecný. O záležitosti Hrutov se již

nemluvilo a brzy odjel Gunar na svj dvr. —

•

Gunar odhodlal se vše tak vykonati, jak mu Njal radil. Pevleen
v hrubý šat dorazil na nepatrném koni ve spolenosti dvou muž do

sousedství Hrutstadu. Všude byl po cest hádky hledal a nedaleko Hoskuld-

stadu, kudy jel, pustil se s lidmi z toho dvora do kupení a sporu,

jenž konil tím, že nieho ze svého zboží jim prodati nechtl. Nedaleko

Hrutstadu byl nejdrsnjší, chvástal se, jak už po cest sem byl mnohou
hádku ml, jak všude se ho báli a když za nabízené zboží te mu dáti

nechtli co žádal, byl tak vyzývavý, že rolník, s nímž jednal, ruku proti

nmu napáhl. Gunar rozloben ho udeil a nastala šarvátka. Zeny, vidouce,

že Gunar rozdává rány silou neobyejnou, bžely v strachu pro Hruta,

by bojující smíil a spor urovnal. Hrut spchal, by jim vyhovl, a vi
jemu stal se Gunar povolným. Nastal smír, Gunar nabízel již vlídn své

zboží, Hrutovi vypravoval o svých hádkách po cest zábavn a Hrut jej

zval, ponvadž se už veer chýlil, na svj dvr, což Gunar s radostí

pijal. Tam vypravoval, že je kupcem ze severu ostrova, že se jmenuje

Hedyn a že se chystá do Norska. V živém rozhovoru dal se do zpvu
a krásný jeho hlas a obsah písní získaly mu Hruta úpln, jenž se nyní

též do hovoru dal a mezi pitkou stali se oba muži dvrnými. Dovedným
spsobem zmínil se též Gunar o Thorstejnovi, pravil, že ho nkdy zual

a vypravoval, co o nm a o jeho pi s Hrutem slyšel, vypravoval to tak

skroucené, že se Hrut smál, Hil svou pi pak dle pravdy a Gunar

prostými svými, ale dobe promyšlenými otázkami pivedl Hruta tak

daleko, že Hrut s úsmvem ekl, že Thorstejn, místo aby zem.el, jej

ml vlastn spíše znovu ped snm pohnati, kde by byl snad svého se

domohl. „Tedy se dobrý ten staec penáhlil svou smrtí," smál se

Gunar hlasit, „pe jeho i dle tvého náhledu ápln ztracena ješt nebyla?"

„Zajisté že nebyla," ekl Hrut.

„A jaká jsou v krajin vaší slova phonná v takové píhod?" tázal

se nedbale Guuar. „Dobe bude si je pamatovat až do stáí, kdybych

také nkdy dceru ml a cosi jako Thorstejnovi by se mi stalo."

Hrut smál se tomu nápadu, vida mládí Gunarovo a bez rozmyšlení

pronesl vtu phonnou tak, jak ji ml Thorstejn dle jeho náhledu pro-

nésti. Gunar se smíchem opakoval slova po nm, ale úmysln se podekl
smšným spsobem. Hrut smál se hlasit a opakoval pak zase správn

vtu a nyní po druhé pronesl ji Gunar slovo za slovem povýšeným

hlasem, tak že nastalo ticho v síni, kde ješt jiní muži nco opodál

sedli a pili a mezi tmi oba svdkové Gunarovi.

„Bylo to te dobe?" tázal se Gunar.

„Ovšem," odvtil Hrut, „te má phon plnou platnost."

„ekls to ped svdky," ekl opt hlasit Gunar, „platí tedy, uzuals

to sám a poháním t takto drazn ped píští snm na soud jménem
Unny, jež mi k tomu dala plnou moc."

A pozved svou íši a pil a dal se do zpvu, takže Hrut, na okamžik
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zaražen, bral vše za veselý žert. Hovor jejich uesl se brzy jiným smrem,
a posléze se spolenost rozešla na lžko. —

Ped svítáním ješt picválal však Hóskuld na tžkém koni svém
a probudil spícího Hruta.

„Jsou hosté v dom?" tázal se krátce. „A kdo?"
„Kupec jakýsi ze severu, Hedyn, tuším, jeho jméno."

„Je velký a statený?"

„Nad míru," odvtil Hrut. „Má vzezení reka."

„A rekem je," zvolal Hoskuld. „Není pochybnosti, je to Guuar
z Hlidarendy. Poznal jej jeden z mých lidí, pocházející z jeho kraje,

zuával jej od vidní, nebyl si však jist, ale zahlédl trhlinou hrubého

šatu purpurový rukáv, jakých kupci nenosí. Ten Ganar je píbuzen
s Thorstejnem, nevím jak blízko, ale píbuzný je s ním, a tedy také

s Unnou. Ten Gunar je pítelem Njalovým, lovka znalého zákon
a zvyk jako nikdo. Musil jsem na to poade mysliti, pro provádí

mumraj v šatech kupce a usnuv, ml jsem zlý sen. Nepokojem hnán

spchám k tob. Pro se ten Grunar pestrojuje, pro k tob jede, co

zde hledá?"

„Ah," ekl Hrut, „tvj sen byl prorocký, vru! Te je mi náhle

vše jasné a vím, co Gunar zde hledal. Pelstil m."
„Jak to?" tázal se dychtiv Hoskuld.

„Sám ekl jsem mu, jakým zpsobem by m ped soud pohnat

mohl, a uinil to ped svdky."
A vypravoval vše.

„V tom poznávám Njala a jeho radu!" zvolal Hoskuld, „ale poj,
promluvíme si s tím Gunarera."

A chopili se oba zbraní. Hledali Gunara, ale ten byl v noci uprchl

se svými svdky a vracel se oklikami, skrytými cestami v horách dom
;

marn hledali jej Hrut a Hoskuld a druzi jejich na cest obyejné
po pláni. —

V as, když se sjíždl snm, radil se Hoskuld s Hrutem, jak by si

poínati mli, a ustanovili se na tom, že pojedou na shromáždní pro-

vázeni všemi pátely, všemi svými lidmi, v plném lesku.

„Rozmyslí si každý, s námi dostati se do sporu," ekl Hoskuld,

„když moc naše a bohatství tak skvle do oí bijou a sám zanu
s Gunarera nešvár a zastraším jej, takže sotva rozhodn proti tob
jednat bude k vli Unn, jemu asi dosti lhostejné."

Jeli, ale Gunar pišel na snm s takovou družinou, že Hoskuld
brzy svého pedsevzetí se odekl a docela mírn a tiše se choval,

nabývaje, a roztrpen byl, rychle rozvahy. Když soudní dvr pohromad
rokoval, vystoupil Gunar se svými svdky a pe s Thorstejnem })išla

znova na petes. Hrut bránil se chladno a dovedn, ale Njal, jenž pítomen
byl, i»orážel jej tak pádn, že Hrut brzy porážku utri)l. S opovržením

jal 86 nyní Hrut o lsti Gunarov mluviti, ale Njal piznal se, že sám
vše osnoval, co Gunar tak dovedn provedl. Gunar nedal mu však

douduviti a zvolal: „Hrute, lituji že jsem jednal lstiv, jsme oba muži

a lépe by nám bylo slušelo sáhnouti hned ke zbrani, než porážet se

slovy. Chtl jsem se však vyhnouti i stínu násilí a chtl jsem šetit
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zákona a práv. Nechme však nyní už hádek, výitek, zákon a jich

výkladu. Zde stojím na míst€ zemelého Thorstejua. Co jsi nabízel jemu,

nabízím dnes tob: souboj, a vno Unnino bu vkladem naší hry o život!"

Po té odcházel Hrut ze shromáždní a Hóskuld a Hrut se radili,

co si poíti.

„Není možné, nepijmouti to vyzývání," ekl Hrut.

„Smrt tvá je jista," zvolal H5skuld. „Gunar nemá soka na Island!"

„Nuž, tedy zemru, ale zemru estn," odpovdl Hrut.

Když se sešli k boji a proti sob stáli, ekl Njal : „Není škoda

prolévati krev? Pro nepodrobujete se radji právu a poádku?"
„Nemohu íci, že Hruta nenávidím," odpovdl Gunar. „Sedl jsem

za jeho stolem a jedl jsem jeho chléb. Také uznávám, že jsem mu
kivdil, klamaje ho — co jiného mohu než podat mu píležitost k pomst?
A pak, vždy zastávám práva Uuny, která bezmocná, opuštná nemá
než m."

Upímnost a prostá, ušlechtilá mysl jeho byly tak zejmý, že se

cítil Hrut dojmut.

„Gunare," ekl, „víš, že nemám strachu, že jsem mužem, slabším

snad než ty, ale stejn udatným?"

„To vím," odvtil G-unar, „jsem o tom pesvden."
„Nuže tedy," ekl Hrut, „pak vyznávám veejn, že jsi v právu

ty, nebudu s tebou bojovat a vydám ti vno Unnino."

Všichni byli pekvapeni, Hoskuld vzkikl jako dotknut ostrou zbraní,

bylo reptání, úsmv pohrdy jevil se na mnohé tvái. Ale Njal zvolal

:

„Jednal jsi hrdinsky, Hrute, hrdinštji než kdybys byl skolil Grunara,

neb ml jsi odvahu piznat kivdu svou a nebál jsi se kivého výkladu

!

Od té chvíle jsem tvým pítelem!"

„I já," dodal Gunar, „zde moje ruka! Budu se pyšnit pízní tvou!"

Hrut dkoval jim za jejich slova, podávali si ruku a nikdo nemluvil

jediného slova. Hrut cítil, že mimo ty dva muže každý jej odsuzuje co

sketu. Mlel, dostál svému slovu, vydal Grunarovi na svém dvorci vno
Unnino v pítomnosti Hoskulda, jenž se nezdržel a zvolal: „Nech prokletí,

které na tom poklad lpí, nyní pejde na tebe, Gunare, s ním."

„Brate," vzkikl Hrut, „nemoude mluvíš a nespravedliv!"

„Jednal jsem dle práva," ekl Gunar, „a Hrut to ví, to mi staí.

Ostatn to zlato nezstane se mnou a odevzdám je bez odkladu Uun."
Pi tom jmén se Hrut neudržel trpkosti.

„Spatný vzejde ti snad dík," ekl zasmušile.

„Osud, ne vle moje je v tom všem," odvtil Gunar a tak se

rozešli. Gunar nesl Unn její vydobyté vno a Hrut jel s bratrem na

H5skuldstad. Nelitoval, že byl jednal dle práva, ale cítil, jak pozbyl

u vtšiny muž vážnosti a byl jako zlomen.

„Život mj je pustý," ekl, „pustý a prázdný a chtl bych, abych

nežil." Byl jako staec, vadl a byl shrbený. Po cest tšil jej Hoskuld:

„V, že pomsta padne na Gunara, je prokletí na tom zlat a bda
tomu, jenž se ho dotkne. Také Njal, jenž všecko osnoval, zakusí za to

smrtelnou úzkost, tuším to v hloubi duše."

Tak mluvil Hóskuld asto a Hrut jen hlavou potásal. Jednou
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zaslechla to Halgjerda, již ani nebyli v komnat pozorovali a šla k nim

a hledla na n svými záhadnými zraky. Byla bledá a ret její se chvl.

„Ubohé dít," ekl Hrut, „to vno, které jsem ti sliboval, vymklo
se mi z ruky a zmizelo."

Halgjerda usmála se podivn a pravila:

„Zmizelo, vím to, jsem oloupena a celý náš rod ješt k tomu byl

ponížen Gunarem a Njalem. Je mi jen divné, že vy oba nedovedete než

reptati a truchliti. Kde zstala vaše pomsta?"

„Pomstu necháme osudu," mrail se Hóskuld, ale Hrut pravil

kárav: „Tomu ty rozumti nemžeš, dít. Neple se do záležitostí

muž. To dívkám nesluší."

Usmála se povržliv a mlela. Odcházela pomalu.

„Záležitost muž?" šeptala si. „Jste vy muži, a nechali jste m
oloupit a o pomstu po svém ponížení se nestaráte ? Osudu ji ponechat ?

Beru ji z rukou osudu a bude má. Za sebe a za vás ! Nebude to poprvé,

že byly ženy silnjší muž ! Dít že jsem ? V oích vašich, ano. Ale

pijde záhy doba, že i ve vašich oích už díttem déle nebudu, že budu
ženou. Pak, silná, budu jednat za vás já — slaboši!"

Guuar pijel dom, když byl Unn vno její odevzdal a nalezl

u sebe hosta. Piplula totiž lo z Norska a zakotvila na jižním behu,

nedaleko dvoru Hlidarendy. Halvard, zván „bílým", byl majitelem jejím

a pozval se u Gunara, jenž jej radostn pivítal. Byl Halvard každou

pídí mužem pravým a bohatýrem. Byl skromný a vážný a pvec pro-

slavený. Byla výsost v jeho písni, v jejím obsahu a v slovech, jímž

obsah její odíval. Byla výsost v jeho smýšlení, byl vzlet v jeho mluv
a obdivuhodný soulad v jeho názorech, tak širokých jak ta obloha

nad nekoneným moem, jež bylo pravým jeho domovem. Zstal celou

zimu na Hlidarendé a mezi ním a Gunarem vyvíjelo se krásné, silné

a vrné pátelství. Když blížilo se jaro, bylo Gunarovi teskuo pi
myšlénce, že nyní nastane as louení s Halvardem, a touha jeti

s ním ozvala se siln v jeho srdci. Halvard vítal s radostí návrh

Gunarv, že by jej doprovázel na cestách v neobsáhlou dál, chystal se

k behm britským, dánským a do zem tajuplné, obývané Rusy. Než se

rozhodl Gunar na dobro, zajel ješt na poradu k Njalovi. Svil mu
svoje pedsevzetí a dodal: „Není to pouze touha vydati se v dál a vrátit

se s koistí a proslaven k rodným behm, co m pudí na dlouhou tu

výpravu, je to též pátelství moje k Halvardovi a vdomí, že mi mnoho
dobrého vzejde z toho, budu-li jeho druhem, budu-li míti píklad jeho

ped oima, bych vnímal v sebe jeho velikost a vzlet jeho mysli. Je

Halvard starší než já, a ne o mnoho, ale není tak pouze bratrem

mým, nýbrž zárove jaksi pstounem všeho, co ve mn kUí dobrého

a ctného! Je Halvard mužem v plném a nejkrásnjším smyslu slova.

Je bohatýrem. A bohatýrství zdá se mi, že je nco nadlidského, nco
co nás lidi povznáší a rovná bohm. Jsem udatný, smím to íci bez
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neskromnosti, ty to víš. Ale vedením Halvardovým snad jen mohu se

státi bohatýrem jako on. Bobatýrera, lovkem tedy vyšším."

„A snaba tvoje státi se lovkem povzneseným," odvtil Njal,

„zasluhuje už o sobe chvály svrchované. Máš pravdu. Statenost, uda-

tenství, bohatýrství, je cnost z nejvyšších. Je jako svtlo, které zaplašuje

tmu. Ta tma je slabost, strach, báze. Je báze z nejhorších zel, nebo
vede lovka v nízkost. Bez bázn nebylo by otrok. Snad pijde as,

že cnost jiná považována bude právem za vyšší než cnost chrabrosti,

ale dokud bude mít slovo „muž" význam, bude statenost, jejíž nej-

vyšší pojem je bohatýrství, zasluhovati úcty. Bez statenosti není volnosti

a bez volnosti není lidské dstojnosti, tedy není vbec lovka. Avšak

i ten, jenž zbran se ani nedotkne, mže býti udatným, ba i bohatýrem,

vnitní stateností svou. To tuším nejasn od doby, co ty podivné zvsti

k nám docházejí z Norska a Švédska o nové pro nás víe, kterou úpln
ješt nechápu. Bu bedliv tch zvstí na cestách svých a pines mi

6 nich zprávu, mžeš-li, ty statený, ty udatný, ty drahý mj Gruuare!"

„Mám starost ješt jednu," ekl Gunar. „Matka moje je vetchá

a zstane sama na Hlidarend, neb bratr mj jede se mnou."

„Já však zstanu," zvolal Njal, „a pokud budu živ, budu jí radou

a podporou ve všem, a po mn mj syn Skarphedyn, kdyby Norna,

sedící pod jasanem Ygdrasil, ni mého života petrhla ped tvým návratem.

Ani o matku svou ani o svj statek starosti nemj, G-unare." Podali si

ruce a tak se louili.

O siné ty moe, plné hlubin a taj, plné temných ds a úsmv
slunných, ty šeptající a voucí, ty laškující a burné, ty píteli a vrahu

lovka ! Jak pyšn nesl se koráb Halvardv tvou svatoslavnou pustinou

!

Jak hnal ho vítr dmoucím se klínem tvým ! A na píd stál Gunar

s Halvardem a oba pli slávu tvou, ty domove volných, a hlasy jejich

mohutné nesly se nekonenem tvým, spojené v souzvuk silný a lahodný

a šum tvých modrých brod se tišil jako aromocí pi zpvu tch muž,
vítajících t chvalozpvem a umlkaly vtry, jezdící se svistem po tvých

vlnách, honících se jako oi s bílou hívou z pny. Lo brala se k behm
norským. Po celé léto plula od pístavu k pístavu a život byl veselý

pi lodní a vylodní bohatého zboží. A když pišla zima a sníh pokryl

strmící skály fjord, a když v pozadí obrovské hory se z mlhy noily

jako stíbrné hrady boh a když zimní vichry burácely tak že moe až

k nebi stíkalo a do blá kyplo a zase až do dna propastí se ernalo, a

když noc se zdála na vky panovat s nesíslnýma oima tch rudých,

horen žhavých hvzd, a s požárem krvavých zor severních — tu zavítali

druzi Halvard a Grunar, ukryvše bezpen lo, do devných mst a dvor
a byli všude vítáni, neb povst jejich šla ped nimi a zpvy jejich nadchly

muže pijící silné pivo za dubovými stoly i ženy, snící u praskajícího

ohn, sedící na dlouhých lavicích, ovšených tžkými látkami a pedoucí

bílými prsty tenkou jako vlasy nit. A zima posléze minula a usmála se

vesna a pravil Guuar: „Neusínejme, spiti blahou sladkostí míru! Dost

jsme zpívali, dost jsme pili, dost jsme se smáli. Nyní chystejme výpravy,

dlouhé, plné nebezpeí a boj, hledejme vítzství a koist!"

„To uiníme," ekl Halvard. Ml dv lodi válen vyzbrojené. Najali
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mužstvo a tak se vydali na cestu, jak o tom snil Gunar už na Island,

vydali se na výpravu on a bratr jeho Kulskjag a pítel jeho Halvard.

Stala se ta výprava etzem skvlých in hrdinských a pramenem
bohatství, zstali na moi celé léto a celou zimu, sjezdili celý beh
švédský i dánský a obrátili se, když zase slunce hálo a jaro pilétlo

s teplým dechem a bílým jasem, na východ. Míili do Revalu na behu
ruském. Odtamtud, po cestách uvnit pevniny, protloukli se davem
vikingských lodí ješt východnji k ostrovu skalnatému, kde zakotvili

nedaleko pustého mysu, by odpoinuli. Jednoho veera sedel Gunar na

skalisku, nad šumícím moem, po nmž se rozlíval plné zlatý svit slu-

není, nebe dýchalo nhu, nebe prsvitavé, bled modré, do zelena se

mnící, po nmž dlouhou adou, jako pluky obrovských pták peletavých,

zlatisté, lehké mráky se nesly. Moe šplounalo tiše, vlnky zvedaly hlavy

bhže behu a ploužily se, opnué, jako hrstkami perel korunované, po
stn skaUska vzhru až k nohám Gunarovým. Hluboký, velký klid té

nesmírnosti nebes a moe vnikal v srdce Gunarovo, konejšil jeho po
inech a bojích žíznící srdce a myšlénky jeho zalétaly daleko k behm
islandským, k tichému dvorci, ped nímž se stáda jeho pásla, k starým

stromm, šumícím za domem, k velké jizb, kde matka jeho sedla
a nejspíše, upírajíc zrak svj na moe, o nm s nhou snila. Mkkost
a touha ozvaly se v nm a tém nevdomky zazpíval nad šepotajícími

vodami píse, jíž se byl v Dánsku nauil, píse touhy hrdiny, v cizin

vzpomínajícího otcovského behu. Plný, mužný, hluboký a mkký jeho

hlas nesl se prostorem jak ty mráky oblohou, prohátý paprsky citu,

jako ony záí slunení a zmíral v dálce v mírném šumu tiše se tesoucího

moe. Když dozpíval, zaslechl za sebou vzlyk, ruka chopila se ruky jeho

a pekvapený Gunar spatil u svých nohou muže, ležícího na tvái

a tisknoucího ji k zemi. Prudce vstal a zvolal: „Kdo jsi a co iníš?"

„Líbám zemi," znla odpov, „píse tvá se zmocnila mého srdce

tak, že arovala mi rodný kraj mj ped zraky a líbám tu pdu, jako

bych líbal dánský beh, kdyby mi dopáno bylo jej opt spatiti. Jsem
Dán a zajatý, odtržený od svých a od zem, která m zrodila. Kdokoli

jsi, jsem úplu tvj od tohoto okamžiku a clici ti vrn sloužit. Jméno
moje je Tof."

„Jsi dojat," odpovdl Gunar, „a proto pekypuje tvoje oddanost

ke mn neznámému v nadšení. Až se stiší tvj rozvlnný cit, pomine
také tvj pro m zápal, a uezazlím ti to. ím ostatn bys mi mohl

posloužit?"

„Zprávou dležitou!" zvolal Tof. „Hledal jsem te z nenávisti k tm,
kteí m zajali, ale z lásky ti nyní prozradím, co bude tvoje spása

a jejich záhuba. Tedy slyš. Na druhé stran tch skalních stn houpá
se nkolik lodí, jako vaše lodi zde. Velí jim dva brati, starší z nich

a chrabejší jmenuje se Halgrim. Je to muž ku podivu udatný, a všickni

jeho druzi jsou statení a zbroj jejich je výtená. Ale Ilalgrim sám má
kopí, jež vyváží sto muž, nebo ono tají v sob aromoc, kouzelník

udský uinil je zázraným. Vz, že Halgrim nemže být usmrcen jinou

zbraní, než práv tím svým kopím, jež má také ješt vlastnost, že samo
ohlašuje, kdykoli smrtelnou ránu zpsobí, neb tenkráte zozvuí samo
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sebou podivn a zeteln tak, že to slyšeti daleko. Jest, jako by v nm
zpíval uzavený, divoký pták, hrzyplným, ale zvonivým hlasem. Nuže,

vyšpehoval Halgrim, že kotví lodi vaše zde a chystá se, by na vás útoil.

Bu tedy prchejte, nebo pipravte se k boji. Zvítzíte-li, pak ukážu ti

misto, kde uschována koist tch lupi. Je to bohatství veliké a nikdo

mimo mne nezná tu tajnou skrýš."

„Dík!" ekl Tofovi Grunar a dal mu zlatý svj prsten žatu zprávu,

pak spchal k lodím a chystali se k boji. Sotva že se ozbrojili, ukázaly

se lodi na vodách a brzy zaal zápas obrovský. Trval dlouho a padali

muži s obou stran ve vný sen. Vítr pilítl jako pi požáru, bílé mraky

hnaly se divoce obzorem jako oi valkyrií a zdálo se, že volání tch
smrtonosných panen se mísí do vaní vln, rozbouených náhlým vichrem,

a v hukot hrozného boje. Po nebi rozlily se ervánky jako krev nad

uhasínajícím po nekoneném dnu sluncem.

Halgrim skoil nyní z lodi vlastní na lo Grunarovu a lidé jeho

skákali za ním. Stál Halgrim jako vkovitý strom, pyšn a vysoce, ped
svým sokem, pozvedl své hrzyplné kopí, vysoko mil a metl je po

Gunarovi. Gunar však uml skákati i v plné zbroji tak vysoko jak byl

sám, a obdivuhodná ta pružnost zachránila jej nyní. Vymrštil se vysoko

podivuhodným skokem, nesoucím jej zárove do zadu a kopí míené na

jeho prsa, proklálo štít, jejž byl G-unar dol spustil, a zabodlo se hluboko

do bevna, které Grunar peskoil a za nímž pevn stál, dopadnuv tam

po svém skoku na nohy. Rychle jako blesk, nahýbaje se ku pedu, al

Grunar meem do ruky Halgrimovy, sáhnuvšího po svém trícím v bevnu
kopí, ale me ruku tu neranil, kouzlo tomu bránilo, ochromil ji však

na chvíli tak, že pustila kopí, vytržené už ze bevna, a kopí to padlo

na zem. Bleskem pozvedl je Grunar a probodl kouzelnou tou zbraní

Halgrima. Padl jako vž, která se zítí, když se zem hne. Chrapot dral

se mu z úst, oi ml v sloupu a za okamžik zemel. Grunar však zamával

proti zapadlému slunci, z nhož už vidt nebylo než vršek temena, bylo

to cosi jako ohromná jiskra, houpající se na temných vodách, a Gunar

zazpíval zpv na chválu bohatýrské zbran a sliboval, že vrn ji zachová

až do konce svého žití. Zatím rval se bratr Gunarv s bratrem zabitého

Halgrima na smrt, žádný z nich nemohl dosáhnouti vítzství, žádný

z nich nemohl podlehnouti sokovi: Tu vrazil Gunar kopí své bratru

Halgrimovu do srdce a vítzství nyní už neváhalo nikterak. Stálo po

boku Guuarov. Vikingové, vidouce sebe bez vdc, prosili o smír. Gunar

ponechal jim zbroj a rozkázal, aby pluli k behm domovským. Pak

pišel Tof a vren svému slibu vedl Gunara do lesa, ukázal mu skrýš,

kde mnoho zlata, stíbra, rouch a zbraní leželo, a to vše kázal Gunar,

by lidé jeho odnesli na lo. Pak ptal se Tofa, jak by se mu odmnil.

„Jsem Dán," ekl, „jak jsem ti pravil. Vikingové m zajali a zde

na tom pustém ostrov m zanechali bez pátel, bez radostí života, bez

útchy, v touze bez konce ! Chceš-li dobrého cos mi prokázat, vra m
na "rodnou mou zem!"

Gunar bohat ho obdaroval, vzal jej na lo a slíbil, že prosbu jeho

vrn vyplní.

A uinil tak, když po mnohých cestách posléze pistál ku behm
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dánským. Tam pijal jej král Harald, Gormv syn, s velkou poctou,

tak jako Halvarda a Kulskjaga. Divili se všickni v zemi jeho bohatství,

nebo ml nyní Gunar deset lodí a mnoho poklad a zboží. Více však

divih se jeho bohatýrství, nebo nebylo hry zápasné a boj o závod

všemi zbranmi, by nebyl Gunar vnen vítzem a rád by jej byl král

Harald u sebe na vždy podržel. Chtl jej zasnoubiti s krásnou svou

píbuznou; ale Gunar toužil po domov a po svobod úplné, nechtl

být vázán niím a lásky k té luzné dívce necítil. Chystal se tedy

k odjezdu a král Harald na dkaz, že nezná proto hnvu, že Gunar

v Dánsku zstati nechtl, daroval mu lo vyzbrojenou, roucho purpurové

a rukavice zlatem vyšité, elenku, jiskící se drahokamy a ruský klobouk

ze stíbrohlavu, nejdražšími perlami posetý a vroubený drahocennou

kožešinou. Tak tedy bohat obdaen, proslaven a milován louil se

Gunar s králem a pyšné jeho lodi obrátily se zase k behm norským.

Tam pezimoval u jarla Hákona v Trondhjemu a za píseií, již pl pi
julské — vánoní to — slavnosti, dal mu jarl zlatý náramek a zapl sám
píse na jeho oslavu.

Jakmile první jarní dny se dostavily, dal se Gunar, pln touhy, na

cestu k domovu, rozlouiv se se slzami a Halvardem.

Jak vítala jej stará matka, jak vítala jej snivým úsmvem rodná

zem, jak vítal jej útulný jeho dm a jak vítal jej vrný a moudrý Njal!

Gunar dkoval mu za všecku péi o matku a o statek o obdaroval

jej bohat. Njal se usmíval a pravil: „Jaký je z tebe muž! Není tob
rovného na celém ostrov ! Co zkušeností jsi nastádal, co slávy vydobyl

a bohatství !"

Ale pak se zasmušil, zraky jeho jakoby bloudily do dáli a jako

mimodk ekl tiše: „A zpráv o novém uení jsi nepinesl. Já více bych

po nich toužil než po sláv a bohatství. Sláva a bohatství ! Co závi-stník

jsi si utvoil! Boje tvoje v cizin nebyly, bojím se, poslední; kdo ví, co

jiných na tebe eká zde!"

„Tím lépe!" smál se Kulsjag. „Aspo nezrezaví naše zbra. Ale

myslím, že si každý rozmyslí dlouho, než se odhodlá k útoku na Gunara.

Pojedeme na nejbližší shromáždní lidu v celé sláv a v plném lesku,

aby poznali pátelé i nepátelé, co Gunar zde znamená."

Ale Gunar pravil vážn: „Netoužím po žádné okázalosti, brate,

pojedu na thing pouze, bych se sešel s muži, kterých si vážím a které

miluji a abych se s nimi po návratu pozdravil."

VI.

V tch letech, co Gunar po cizích moích a vzdálených bezích si

tolik slávy a tolik bohatství vydobýval, dorostla zatím Halgjerda v dom
svého otce Iluskulda a byla ku podivu krásná a obdivována pro lepost

svou každým, kdo ji vidl, a vypravovalo se o té její kráse široko

a daleko. Vlasy její husté a mkké byly tak dlouhé, že se celá do nich

zahaliti mohla od temene do paty, a pece byla postava její neobyejn
vysoká. Zvláštní mla moc; kdo ji jen spatil, byl jí ihned získán, akoli
nebyla nžná a nebylo u ni celkem dívího, vábivého kouzla. Byla pyšná
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a bylo známo, že nikdy nezapomnla urážku jí uinnou. Nebyla nžná
ani k svým píbuzným, ba ani k svému otci, byla uzavena, nesdílná,

a jen jeden lovk ml úpln její dvru, lovk, jenž ml na ni zlý

vliv a mnoho od útlého mládí na ni psobil. Muž ten jmenoval se

Thjostolf, žil u Hoskulda na dvoe; byl volný sice muž, ale úpln bez

majetku a píbuzných. Byl to lovk zasmušilý, nikým nemilovaný, lovk
závistivý a nenávidící každého, jen Halgjerdu miloval od dtinství jejího

a ona pilnula k nmu více než ke komukoli jinému. Šeptalo se, že je

Thjostolf znalý tajných kouzel, že Halgjerdu jakýmsi nápojem oaroval

a že ji zasvcuje do temných vd a hrz zaklínání záhubných. Hóskuld

usmíval se opovržliv, když poprvé nco podobného slyšel a pravil

:

„Celé tajemství a celé kouzlo Thjostolfovo vzí v tom, že hoví všem

Halgjerdiným rozmarm, že pýchu její živí ustavinou chválou, že snáší

její tvrdost a že z chyb jejích dlá cnosti!"

Hoskuld ml sice celkem pravdu, ale i v tom, co nepátelé Thjo-

stolfovi tvrdili, nebyl samý výmysl a samá pomluva.

Ne píliš daleko ode dvoru Hoskuldova žil zeman jménem Thorvald

se svým otcem Osvifem, Byl to krásný muž ušlechtilých mrav, ale

popudlivý nadmíru a vzntlivý velice. Znal Halgjerdu, neb vídal ji obas
jeti na koni s jejím otcem nebo s Thjostolfem kol svého domova,

a vzplunul láskou k ní. Jednou pravil svému otci: „Co ekl bys',

kdybych žádal Halgjerdu za ženu?"

Osvif lekl se velice a odvtil: „fiekl bych, že nedobe volils a ne-

moude jednáš a že si Halgjerdu za dceru nepeju, pes její krásu

a mnohé 'zboží, kterým ji snad otec její vj^baví."

Tu rozzlobil se Thorvald a zvolal zuiv: „Pes vli tvou a i)es

odpor kohokoli pojmu tu dívku za ženu, to ti pisahám!"
„Nuž," ekl smutn otec, „prove tedy svou, ale na jsi se tázal,

nechtl-li jsi pravdu slyšet? i jak se ti líbí, vezmi si ji, tu arodjku,
vychovanku chmurného Thjostolfa! Ne mne, však sebe vrháš do zkázy."

Thorvald se jen smál tm námitkám a hned druhý den jel s vynu-

ceným povolením svého otce k Hoskuldovi a žádal o Halgjerdu. Hóskuld

vyslyšel jej s radostí, ale pece ekl v poctivosti své : „Nemohu zamleti,

a se jedná o vlastní dít mé, že povaha té dívky je zvláštní. Není

povolná a mysl její je tvrdší než nkterého muže."

„Málo mi to vadí," odvtil s úsmvem Thorvald. „Nemohu jiné

ženy pojmouti než ji. Podmanila svou krásou celé moje srdce. Povz
jen své podmínky a nestarej se o mne. V, že dovedu si ženu podrobit."

Hoskuld nežádal, opatrn, píliš mnoho a koup nevsty byla rychle

uzavena. Hoskuld zasnoubil pak Halgjerdu Thorvaldovi, který bez odkladu

s tou novinou dom jel. Když ho už v dom nebylo, zavolal Hoskuld

svou dceru a ekl jí, že je nevstou a jmenoval jí jejího žezicha. Halg-

jerda zbledla a pak se zapálila nevolí a slza se jí tlaila do oí, ale

nezaplakala a pravila tvrd a pyšn: „Thorvald! Horšího ženicha už na

Island nebylo?"

Hoskuld se rozzlobil: „Hrdost tvoje je pílišná!" zvolal, „na koho

ekáš?"
Halgjerda so vztýila a odvtila: „Pýchu svou jsem zddila; i ty
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i tvj bratr Hrut jste byli pyšni a v pýše své jste mi slibovali nejlepšího

bohatýra na Island, cosi jako krále s korunou! Ovšem silni byli jste

oba jen v slibech a ne ve skutcích, vždy jste ani nedovedli uhájiti

to vno, které jste mi dali slovy, ale hned pustili, když pravý muž vám
je z rukou vyrazil, A te nesmím ani voliti dle svého srdce, a beze

ptaní m daruješ prvnímu kdo pišel, jako njakou vc, která t omrzela!"

Hoskuld chvl se hnvem a zvolal: „Thorvald jest mužem dokonalým

a není žebrákem! est je to pro tebe, že t žádá, nebo, vru, nejsi

lásky hodná a srdce tvoje je chladné jako kámen. Ostatn vz, že nad

osudem tvým rozhoduji já, ne ty, a rozhodl jsem a ty se podrobíš!"

Z jejího oka vyšlehl vzdorný blesk, neekla však ani slova a vyšla

ze sín, bledá jako pízrak. Vyhledala Thjostolfa. Vášniv mu povdla
vše a pravila mu zamraen: „I ty sliboval jsi mi vždy pomoc a ochranu

a živil jsi ve mn to, co nazývají vzdorem a pýchou, co však není niím
jiným než silnou a volnou vlí! Co pravíš te a co mi radíš?"

Thjostolf pi zmínce o zasnoubení Halgjerdy s Thorvaldem zbledl

tak siln, jako ona sama v síni, když jí otec oznamoval uzavení satku.

Zamlel se a zadumal se hluboce, tak že vášnivá Halgjerda jím siln

zatásla a znovu zvolala: „Nuže, co všemu tomu pravíš?"

Tu zasmál se podivn a ekl: „Co tomu pravím? Co ti radím?

Bys' se nermoutila docela. Nemohu nieho proti otci tvému podniknout,

jsem na nm závislý, ale až se budeš vdávat po druhé, nebudeš se ho

již tázat, tu bude vle tvoje volna, sama budeš paní svou."

„Po druhé?" tázala se udiven a pekvapen Halgjerda.

„Což myslíš, že je Thorvald nesmrtelný?" smál se zase Thjostolf.

„Spoléhej se na mne, budu vždy po tvém boku a vždy ochoten ti sloužiti,

teba nasazením svého života."

Šla z nho hrza. Halgjerda zakryla si tvá, za chvíli pravila:

„Dkuju ti, Thjostolfe, za tu útchu. Otec mj mi pravil ped chvílí,

že prý mám srdce chladné jako kámen, a já cítím, že je velé jako

ohe. Dovedla bych milovati tak siln, jako ohe siln nenávidí a nií.

Víš mi?"

„Vím to," odpovdl a ze zrak jeho, temných a hlubokýcli, sálalo

to jako plamen.

Halgjerda se opt lekla, nevdla docela urit eho. Sklopila oi,

mlela chvíli a pak ekla: „Slíbils' mi jednou, že kouzly svými ukážeš

mi vidinu muže, jenž nkdy srdce moje opanuje, jejž srdce moje bude

nkdy vzývat, jemuž bude patit na vky. Kdy splníš ten slib? Bylo by

mi útchou vidti tu tvá v tom okamžiku tém zoufalém, když m
jinému dávají, než tomu, jemuž jsem urena; i byla slova tvoje pouhou
bajkou, jakými baví se nedosplé dti?"

Thjostolf sebou siln trhl, zraky jeho zasvítily divnou radostí, mlel
chvilku a pak pravil : „Té útchy, Ilalgjerdo, se ti dostane ješt dnes.

Mj strpení do veera."

Halgjerda byla ticha a zádumiva po celý den, tak že otce svého

pekvapila, jenž oekával hluné ješt výstupy. Mezi veeí dal Thjostolf

Halgjerd znamení, by za ním vyšla, a venku na chodb, kde je nikdo

nevidl a neslyšel, pravil jí: „Vykej, až usi za hodinu plný dnes msíc
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dostoupí výše nebes. Zde máš nápoj, který vypiješ, zde máš hrstku aro-
djných trav a bejlí. Až bude msíc stát ve výši a ozaovat skálu, víš

onu, v jejíž hloubi je sluj, kam nkdy chodíváš, když v lét slunce pálí,

bys' znoji ušla, pak jdi do té sluje, rozdlej malý ohe nedaleko vchodu

a vrhni to bejlí do plamen. Povstane dým a kou lehký a modravý,

a tou clonou uvidíš tvá toho, jejž nkdy milovati bude ti rozkoší až

bolestnou! Ale nezapome, díve jest ti vypíti nápoj zde v té nádobce."

Tiskla mu vdn ruku a rozešli se. —
Sluj nebyla píliš vzdálena od domu a Halgjerda snadno se vykradla

ze dvoru, V as, když plný msíc svítil s výše nebes na tichou, pustou

krajinu. Rozdlala ohe a vyala nápoj v hlinné nádobce, kterou jí byl

Thjostolf podal. Nesla jej už ke rtm, cítila už nkolik krpjí na jazyku,

spolkla malý doušek, ale náhle se zastavila. Podivná myšlénka jí kmitla

hlavou. Což kdyby to byl nápoj lásky, kdyby Thjostolf takto lstí se chtl

do jejího srdce vkrádat? Vidla pojednou jeho vášniv svítící oi, jeho

záhadný úsmv, jeho zamyšlenost a pede vším tu náhlou bledost, když

mu ekla, že ji otec Thorvaldovi zasnoubil. Zachvla se, lnula sice

k Thjostolfovi siln a upímn, ale milovati jej, náležeti mu? Ne, nikdy,

nikdy ! A odhodila hlinnou nádobku od sebe do prosted plamen,
šlehajících už dosti vysoko z malé hranice suchých vtví, již byla zapálila.

Silná vn vystupovala z ohn
;

pocházela patrn z nápoje, linoucího se

z puklé nádoby do eavého uhlí hranice. Vn ji opojovala náhle a mocn,
srdce její bilo silnji, dýchala rychleji, tásla se po celém tle. Hodila

nyní suché bejlí do ohn, jež jí byl Thjostolf stejn s nápojem dal

a ihned vystupoval hustý, modravý dým z plamen a plnil sluj. Bled
hledl plný msíc tím závojem koue na Halgjerdu. Pozvedla ruce, pláš

její se svezl a vlasy její, uvolnny silným posunkem, rozproudily se

a halily ji jako do zlatého závoje. Oi její plály a zíraly. Zjeví se obraz

toho, jejž ekala? Zjeví se vzdor tomu, že uevypila onen tajuplný,

arovný nápoj? Byl vbec narozen a žil skuten ten, jemuž by srdce

její a celá bytost její náležeti chtla? Tu, slyš, zdálo se jí, že ozývá se

dusot tžkého kroku koského ! Nebylo pochybnosti, nkdo jel kolem

sluje. Kdo? Neperuší jezdec její áry? Zírala v lunnou noc. A což

kdyby to byl on, jejž ekala v nejistot a pochybnosti? Pomalu bral se

nyní bílý k skalnatou cestou a na nm jel jezdec, jel te tsn kolem

sluje. Udiven ohlédl se na zmírající už ohe a na dým, stoupající z temna

ve svtlou noc. Modravým tím dýmem zahlédla Halgjerda tak jeho tvá,

a srdce její zastavilo tlukot.

Byl to lovk i vidmo ? Byl bled vysoký ten bohatýr, odný v pyšnou

zbroj a modrý dlouhý pláš, byl bled jako pízrak, vlasy jeho byly

temné, oi jeho byly záhadou. Nco vášnivého a neskonale smutného

linulo z nich. Ústa jeho byla škaredá, pravda, ale tab kolem nich, tak

nevysvtliteln záhadný, byl pímo neodolatelný, vábil srdce mocn a

Halgjerda cítila, že srdce její zvábeno, letí slep, osudn tomu muži

vstíc! Vzlyk jí vyšel z úst a oi její se plnily slzami. Poprvé ve svém

život cítila nhu ozývati se v prsou svých. Byla šastna a zárove cítila

hrzu jakousi, jako pi myšlence na náhlou smrt. Jezdec zastavil udiven

kon a clonil si rukou oi, by lépe vidly ty temné, smutné oi ! Vítr
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zavál a rozptýlil kou, který pomalu mizel a ozáena msícem i rudým

šlehem žhavého uhlí, stála Halgjerda s planoucím zrakem, s pozdviženýma

rukama v plné zái své nezemské, v tom okamžiku, strašidelné krásy.

Dívali se mlky na sebe, ona a ten jezdec, dlouhou chvíli, a bylo jim,

jako by se opojovali njakým arem, obma víilo v hlav a v srdci.

Pojednou zachvl se jezdec, pejel si oi rukou a zašeptal: „Zmiziž,

pelude vábící a zhoubný!" A bodl kon svého a za okamžik zmizel

v lunné noci a slyšela jen daleko, daleko zmírati dusot toho tžkého kon.

(Pokraování.)

Z rzných Parnass.*)
Nové peklady Jar. Vrchlického.

I.

Paní Mary Robinson- Darmesteter.

Rosamunda.

— Mne miluj, Rosamundo,

bu smrt neb lásku tvou

!

— Ach, pane, jak to možná,

jsem ženou provdanou

!

— Jen chvíli, Rosamundo,

muž bude odstrann.

— Ach, jak to udláme?
— Dnes, nebo v jiný den!

Za zahradou tvé matky

had v kei spí, tam spj,

jej vem, v hmoždíi utlu,

a do vína mu dej

!

Hej, ženo, Rosamundo,

jsi pyšná tak i líná?

Jdu z lovu a mám žízeí,

hoj, dej mi pohár vína!

*) Z druhé ady k tiaku pipravené.
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— Tam ve džbánu dost vína

a v íši dosti též,

jdi, se skín to sundej

a víko odkrýt spš!

— Hoj, ženo Rosamundo,
sem popat, sem poj v chvat,

je kalné rudé víno,

jak mohlo se to stát?

— Dul vera moský vítr,

ten moh' je zkaliti . . .— Sem Rosamundo pospš
a poj se napiti!

— Ach, kterak mohu píti,

když žízn necítím?— Jen poj, první se napij,

což neslyšíš, co dím ?

— Ach, kterak mohu píti,

nepiju vína ! — Sem

!

Však tenkrát píti budeš

pi tomto mei mém

!

— Nuž piju na svou lásku

a piju smrt svou, slyš!

Mj milý francouzský je král

a já jsem mrtvá již.

II.

Georges Bouteleau.

Kolibík.

Já na severu videi dnes

ostrov luzných lítat ptáka,

v šer dub našich, jenž se smráká,

a v sosen mih' se chmurný les.

Já k nmu dl: „Což slunce žeh

ti neschází ni behy krásné?"
On pravil : „Vše mi kolem jasné,

své nebe nesu na kídlech!"



z rzných Parnass. 647

m.

Walter Savage Landor.

v den svých 75. narozenin.

Já s nikým nepel se, mn nikdo za boj nestál

;

já Umní ml rád a hned pak Pírodu,

na ohni života já ruce hál si. Pestal

te plát a klesá již — jsem hotov k odchodu.

Vážka.

Dí knzi s básníky, že život snem

;

já krásnjšího bych si nepál vru,

než ležet v bezu chladném, vonném šeru,

neb šumné vrby, eky nad behem,
jenž pln je nauk; vážka tkavá
bez trud jak já kde se toulává.

Dík, moucho královská, jež nachu žeh

máš na pilb a sít na kídlech,

za rozmar, jímž lhostejn opouštíš

lilijí vodních zlatem tkanou íš,

že navrací se vždy tvj ke mne let,

by zrak tvj, co jsem tady napsal, et.

V, tená mých víc je mnohem,
jichž zrak než tvj spjat tvrdším rohem,

a duše tch by pro vždy mla žít,

tTá skanout v eku — mrtva být?

Královská moucho, bh to odpus všem,

kdo takovým jsou hrdí nesmyslem

!

IV.

Tola Dorian.

Tvor a Tvrce.

Tvrce.

Nuž v bláto neisté se poko, sténej v plái,

až tvj zrak malátný se pozvedne v mou líc,

snad žalobný tvj hlas mé ucho pijmout zráí.

Tvor.

Já noždáni nic!

42
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Tvrce.
Snad bdná nízkost tvá v tom najde nové síly,

tvá duše nadjí v tom zaplá doufajíc,

že smrtelnou tvou krev mj Syn vykoupil milý.

Tvor.

Nedoufám v nic

!

Tvrce.
V nmž tajíš duši svou, otevi pouzdro chudé,

kde tajných pání, tuch je skryto na tisíc,

mn touhy zpovídej, tvé srdce které hude . . .

Tvor.

Já ? —- Nechci nic !

Tvrce.
Já stvoil t, tvou bou sám ukonejším hned,

z pout tebe povznesu ve prostor bez hranic,

sv mi své výitky, svou lítost, plá svých bd.

Tvor.

Já nelkám nic

!

Tvrce.
Své duchy temnoty vypustím z pekel voucí,

by laných, hladových zlá smeka zoufajíc,

tvé lože oblehla, kde svíjíš se ty, mroucí.

Vesperales 1895.

Tvor.

Mnou nehne nic

!

Vzdech.

Ó rže nádherná, jež v jitra svitu,

ve kráse rozkládáš své pýchy nach,

zem rodná tvému vysmívá se tpytu,

ty, královno, jsi troud a prach!

O rychlý skivane, raketo zpvná,
chceš modra protknouti zbroj železnou?

Však darmo, nebesa jsou klidná, pevná,

nic nesvedeš s tou písní vítznou

!

My, rzné poasy jež honí žitím,

jak za kapkou jde kapka bystinou,

se jiným ptactvem zpijem, jiným kvítím,

ne tímtéž ptákem, toutéž kvtinou.
Vesperales 1895.
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V.

Remigrio Zena.

Osvžující sen.

Vidím každé noci v spaní,

mj to zde ples jediný,

nestydím se za to ani,

vidím denn talí v spaní

smetanové zmrzliny.

Mžete si pedstaviti

krásko moje vzdálená,

jaká žíze zde se cítí,

mžete si pedstaviti,

africká jest, plamenná!

A tu vidím kouli ve snu,

z Golkondy jak bohatou,

málo chybí a já klesnu,

kouli tu když vidím ve snu,

bílou, chladnou, kulatou.

Na smetany bílém snhu
leží malá jahdka,

jak tu vypsati vám nhu,
poup rže na tom snhu,

jaká oím lahdka!

Mžete si pedstaviti

v hrdlo zžehlé, které hnt
africké zde žízn cítí,

mžete si pedstaviti

s jahodami chladný led?

Obraznost svým prutem kyne,

vyvádí hru divnou mn,
jednu pouze kouli? —^ I ne

!

Obraznost svým prutem kyne,

já vždy vidím koule dv.

VI.

Gabrielle D'Annunzio.

Darmo!

Umní hrozné ! Posud

svj závoj neodkrylo'8,

my vzýváme t darmo.

42*
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Dál, Slávo, jdeš a jiným

skrá dáváš k políbení,

my za tebou jdem darmo.

Neznámá milko, záhy

ty umela jsi mladá,

ekáme na t darmo.

A kde jste vy, ó kvty,

vy cizích, nových vní?
My hledáme vás darmo.

Z tch, kdo tu trpí, žádný

potšen námi nebyl,

s ním plakali jsme darmo.

Z tch potlaených žádný

zde námi pomstn nebyl,

my bouili jsme darmo.

Tak silný bol náš nebyl,

by pemohl taj svta,

my trpli jsme darmo.

Za námi pouze zbude

neplodná, mlká brázda,

neb my jsme žili darmo.

Ped námi pímo ve tmách
Smrt stojí — nemá tváe . . .

Ó Slávo, umem darmo

!

Foeiiia Parudisiaco 1893.

VII

Franz Evers.

Sen.

Noc žhne a nebem tisíc táhne hvzd
a z ke ržových se dívá mír,

jde mkký, letní vánek zahradou,

a hledá, mdlým kde moh by kídlem snést

se pod rže — juž leh tam, usíná . . .

Mn zdálo se, já byl ten vánek letní,

jenž pod ržemi vyhledával mír

a všecko štstí své — však byl to sen.

Eva 1894.
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Vin.

Arthur Fitger.

Upír.

„Mj milý, kde jsi dnes v plnoci byl,

tak tajn tys z jizby se odplížil?

A z lesa to znlo tak div a zas,

pl vlí jak vytí, pl jak tvj hlas.

Te uhasnul v zraku tvém divný vznt,

jen krve stopu má vlas, vous i ret.

Kde pak jsi byl, co dlal jsi tam,

co s vlky, štkouny spolené nám?" —
— O milá, v mám tch otázek dost,

noc ta je erná a hustý je hvozd.

Vous lehce smyje se zrovna jak ret,

že nikdo tam neuzí víc krve sled.

Zrak, v slzách lítosti i studu jenž zhas,

kovovou tvrdostí zablýskne zas.

Lži s úsmvem chyte pak zakryjí

to peklo v mém srdci, vztek fúrií.

Requlem aetemam 1894.
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Démonismus.
Ethnologická studie. Napsal O. Fr. Vank.

(Pokraování.)

,yn pírody spatil náhle stín svého tla. Co jest to? Jaká
jest to tajuplná, bezbytná bytos, která jemu po boku
stojí, brzy ped ním a zase za ním kráí a jíž pece není

s to se chopiti? Která brzy obraz jeho vrn kopíruje,

brzy karikuje mníc pi tom, jak se podobá dle libovle,

svj rozsah? Která sice lidskou podobu má a jež pece
nemá ani masa ani kostí? Která spojena jest s lovkem

jako ás lovka a která pece není hmotnou jako lovk? Která sice

od lovka — pokud náleží lovku uritému — jest závislou a nad

níž pece lovk nemá žádné moci, ješto mizí a zjevuje se kdykoliv se

jí zachce?

Pro syna pírody jest stín ješt zcela jiného významu, než-li pro

nás, nebo rozeznávání svtla a stínu, jakkoliv jeví se nám býti na snad,
vyžaduje pece již induktivního závru, jehož není ješt schopno nevy-

vinuté vdomí. A vzpomeneme-li si, jak píšern za tiché noci pi svitu

luny vlastní náš stín se ploužil podél dlouhé stny, jak mnohdy jsme se

ulekli vlastního stínu, ba pes nj i klopýtli ; vzpomeneme-li si, jakým
úžasem dti poprvé pohlížejí na svj stín, jak s ním se baví, po nm
sahají a na nj vstoupiti se snaží a pak nikterak pochopiti nemohou,

že se jim to nezdailo — pochopíme, že synu pírody jeví se stín jako

výjev svrchovan záhadný, jako živoucí i samostatná jakási bytos, jako

dležitá i podstatná ás jeho bytosti, slovem jako jeho — duše. Vždy
po názoru jeho jest duše bytostí nadmíru jemnou i ethérickou, lovku
dokoná podobnou, a bytostí takovou jest také jeho — stín.

Karénové liší tá, vlastní duši a lá i 'kelá, osobní životní fantom,

jenž opouští tlo, což patrné není le stín lovka; Tasmánci mli je-

diné slovo pro ducha a stín: v-arravá (Sp. L, 217.). Týž význam má
slovo „a ta" u Maor (Max Mílller) „támune" i „tam re" u Mikrones,
(L. E. C. 183.) „tarnak" u Eskymák, „torngok" u Grón, „otáhuk"
u Algonkin, nagi u Dakot; odžiogomo u Cipive; edajine, ejunne
u Denedindžj; m'idžakmih u Mikmak, emung v Nové Anglii;

ehekatl u Mexian; na tuk ve mluv Quiché uéja u Aravák. Abi-

ponské slovo „loákal" znaí dokonce „duši", „stín", „ozvnu" a „obraz".

U Zul není slovo „tunzi" pouze totožno s „duch, stín, strašidlo", nýbrž

oni se domýšlejí též, že stín pi smrti se njakým zpsobem od tla
odluuje a pak samostatn jako duch obchází. Be-uáni zovou odlouenou
duši „li iti", stín, a ví, že, jde-li lovk podél behu, krokodil jeho

stín ve vod mže uchvátiti a ke dnu stáhnouti. Také „ukpon" ve
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Starém Kalabaru znaí ducha a stín, jehož ztráta pro lovka jest velmi

nebezpena a týž význam má v Abeokute slovo „luvo", v Loango slovo

„molo".!) — Staií Egyptané nazývali stínovou, po smrti od tla se od-

luující bytost „chaib".2) U 'Ebre a jiných Semit byli celamím, i
jak vbec se nazývali repa'ím (sing. rapa, ass. rap) stínovými bytostmi

(nafsat ela mótú) v še'olu, jenž shodují se s eckými úyiial (Od. X., 495;

XI, 207.) i ddíúXa (II. 23, 72 a j.) jakož i ímskými umbrae, nebo
repa'ím podobají se sice úpln lovku, ale zbavenému síly životní

('huUetá, Jes. 14, 10 ; srv. 26, 14, 19 ; Ez. 26, 20. kasal Jes. 59, 10.3)

U Gal znaí slovo taiš, stín, duše.

Krom stínu vidl však lovk pravku také ve klidné hladin vodní

vrnou svou odliku, nejen barevný svj obraz, nýbrž i pesné napodo-

bení všelikého svého hnutí. Uvážíme-li, že divoši, jak známo, nemalou

mají báze ped malíi a fotografy, ješto myslí, že tito lidé chtjí je

zbaviti ásti jich bytosti, že nemají a nemohou míti nižádných známostí

optických, chápeme též, jak vzešla na p. u domorodc ostrov Fidži

(„jalo-na")*), u Maor („wairua"), ba i v pehlewštine („gademan") ped-
stava, že každý lovk krom prvodce ili ducha temného má i pr-
vodce ili ducha svtlého, jehož, by i obyejn byl neviditelný, pece
možno uzíti, jdeme-li k vod a díváme-li se do ní.^) Nkdy lze vidti

také souasn vlastní stín na behu a odlesk ve vod, — jsou tedy

ob tyto bytosti, a náleží ku lovku, pece od sebe neodvisly, nebo
mohou se objeviti pospolu neb pouze jedna z nich. Též z jiných dvod
vyvíjí se u nkterých národ víra ve mnohos duší. Huroni oznaují

*) M. Dobrizhoffer, Ib. II., 284; M. Kranz, Nátur- u. Kuiturleben
der Zulus, Wiesbaden 1880, 110 a si.; K. Andree, Nordamerika^, Braunschweig-
1854, 245; Gust. Fritsch, Die Eingeborenen Siidafnkas, Breslau 1872, 197;
E u g. S c h m i d t, Philosophie der Mythologie, Berlin 1880, 32. C. Se r c 1, Ib. I, 194.

Ad. Bastian, Die Verbleibsorte der abgesch. Seele, Berlin 1893, 19. Téhož:
Geogr. u. ethnol. Bilder, Jena 1873, 1>^2; T. I., 415. 423; Sp. I., 222.

2) A. Wi cdemann, D. Religion der alten Egypter, Mun8terl890, 127 a si.

3j Že prodlením dob nabyli repa'ím též významu „obrové pravku" jest

zcela pochopitelno a stotožováni ásten s praobyvatelstvem Palestiny : 'Auiu
(Ammíni), 'Ileruša ('Horím\ 'Avvím a 'Anakím, Naproti tomu jsou Zamzummím
(Mruící) a Zúžím (Bloudící) nep. totožni s repa'ím. Viz raj „Pravk Pale-
stiny". V Praze 1893.

*) Th. Williams, Fiji and tlic Fijians, I., 241: „Some speak of man as
having two spiriis. His shadow is called „thc dark spirit", which, the say,

goes to Ilades. The other is his likeness reflected in water or a looking-
glass, and is supposed to stay near the pláce in which a man dies."

^) Sp. I., 148, 389. — Max Miiller, Anthrop. Religion, n. p. Leipzig
1894, 216. — A Bastian, Verbleibsorte 35, 45, 55 pozn. — Též ecké l^vs;

(bíiotsk. ási')?, krétsk. í/yv, gen. tóff), jež souvisí na akr. djaús (gen. divás),

V div, lesklý, jasný, odnášelo se prvotn jist k odlesku ve hladin vodní.
Ajjollodor (tt. O--íív u Stobiia, Ecl. 1., p. 420 W.) výslovn srovnává oidolon
8 vlastním obrazem ve hladin vodní: ÚTroTíO-Etort (se. Homér) tk? ií>y;{«s roi?

flScáloug Tolg év totí xatÚTttyoí-j tpixtvofiévoíg ójioíag xrti voli Sloc rHv ióátatv
avviaxnííhoiq, íí Ka&ÚTtK^ rjfitv í^etHoffftat nal tcis ytvíjatt-e (ii(iEixaí, ateoefivcóSt/

St vTtúatccoiv ovSefiLav j^c s/í ocvriX/jtpiv kccI wp/jv,^ — Domnívá se, že duše
podobny jsou zjevm v zrcadlech se objevujícím a ve vodách se zraícím,
které jak se nám zdá, nápodobuji i pohyby, pevné však podstaty žádné ne-
mají, aby bylo lze jich so chopiti a dotknouti.
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duši slovem eskenn, jež má význam mnohotu, nebo uznávají vlastn

dv duše: jedna setrvává u hrobu až do slavnosti mrtvých, naež ode-

bírá se v íš duch; druhá rovnž dlí nedaleko hrobu, pokud se nebyla

opt vtlila do embrya kolem jdoucí nkteré thotné ženy; tím vysvtlují

si podobnost mezi novorozenci a dávno zemelými. Odžibveové, kteí

ví ve dvé duší, odvodují tuto víru tím, že ve snech jedna duše od-

chází do dálné krajiny a vidí chlumy, jezera a p. ; zárove setrvává však

jiná duše v tle, ješto jinak by tlo bylo mrtvé.
i)

U jiných národ lze si vyložiti pedstavu o mnohosti duší tím, že za

doby pedhistorické vznikly a trvaly na rzných místech odchylné ped-
stavy o duši, jež pak vespolek splynuly. Nikdo neodvážil se je odstraniti,

nejsa sob jist, zda nevymítil by snad pedstavu nejsprávnjší a tak po-

nechány vedle sebe, a na mnoze vzešly z toho veliké nesnáze logické.

Dle starší pedstavy, jak víme, neopouštla duse tlo, kdežto z období,

kdy mrtvoly upalovány, zachovala se pedstava, že odchází duše v íš
duch; naivní theologie lidu pomohla si z odporu toho tím, že pisuzovala

lovku dv duše : jednu, jež setrvává u hrobu a pijímá obti, kdežto

druhá odlétá na onen svt. Též pistupují physiologická pozorování, že

každý lovk má rzné „duševní vlastnosti", jež pojímány pak jako

rzné duše.

Dakotové v sev. Americe tvrdí, že lovk má 4 duše, z nichž jedna se

nehne od mrtvoly, druhá vrací se do vesnice zemelého, tetí mizí ve vzduchu

a tvrtá odlétá v kraj mrtvých. (W. IIL, 194. M. 66, 207 a si.) Karénové
mluví krom o tá a lá ješt o tso, rozumu, thlá, morálním principu a krom
toho ješt o 7 zvíecích duších v lovku. Podobn udílí Khondové v Indii

lovku 4 duše: První schopna jsouc života blaženého, odebírá se po smrti

k bohu ; druhá náleží k uritému kmeni, setrvává tedy na zemi a ohrožuje

se opt ; tetí musí trpti za híchy, jež byl lovk za života svého spáchal

a podrobiti se processu sthování se duší ; tvrtá hyne pak spolu s tlem.

Ebamové v Bonny pojímají krom duše vlastní (temme) i pam (ku-

kabi) jako duši. 2)

Mnohdy zove se též od tla se odlouivší duše jinak, než-li duše

sídlící v tle. Tak zove se na p. v Africe duše nkuju a když byla

opustila tlo udoki, jenž dlí ješt as u tla; jinde nejprve kla, pak

sisa atp.3)

Obdobn sluší si vysvtliti i pvod pedstavy o mnohosti duší u ná-

rod civilisovaných. Staí Egypané rozeznávali od b'a, bytosti oživující

lovka, chaib jeho stínu a chu, svtelného odlesku, ješt vrnou jeho

odliku zjevující se lovku ve snu : ka,*) jež jinde zove se též as (as -ar, -et)

^) K. A n d r e e, Nordamerika*, Braunschw. 1854, 246.

2) Ad. Bastian, Die Vorst v. der Seele, Berlin 1875, 19 a si. Téhož:
„Expedition an der Loang-o-Kíiste", Jena 1874, I., 113.

3) A. Se hyn 8 6, Zwei Jahre am Kongo, Koln 1889, 66; Magazín d. evang.
Missionen Basel 1859, 6. 2, 135.

*) J. Lieblein, Die ág. Denkmáler, Christiania 1873, 49, 57. Ad. Er-
man, Aegypten u. aeg. Leben im Alterthum, Tiibingen (1885), 414; Ed.Meyer,
Gesch, d. alten Aegyptens, Berlin 1887, 83; H. Brugsch, Aegyptologie,
Leipzig 1889, 50.
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tum, sa'hu a p. 'Ebrejská slova rú'a'h, nefeš a nešamá byla prvotn

synonyma; pozdji rozlišována od sebe kvantitativn. 1) Dle bible opouští nej-

prve totiž lovka rú'a*h (Ž. 146, 4; Koh. 12, 7.), kdežto nefeš setrvává

u tla (basar), dokud se nebylo rozpadlo „v prach a popel". Proto mluví

se o „duši mrtvého" (Num. 6, 6: nefeš mót; srv. : Lev. 21, 1 a si.

;

22, 4; 19, 28; Num. 5, 2; 9, 6. 10; Hag. 2, 13.) Posléze byla slova

ta od grammatik a theolog zcela libovoln definována. Židovští rab-

bini (na p. v Midraš Genesis Rabbá cap. 14 ad fin) uznávali patero

potencí v lovku a sice nep. na základ úin perských: nefeš, síla

životní; ru'a'h, duch života; nešamá, vdomí, pak je'hidá a 'hajá,

jež v bibli jsou pouze epitheta duše (srv. Z. D. M. G. XXI, 563.) Známé

jsou dále jemné rozdíly mezi eckou i^vx^l, d-v^óg a 7tV£V(ia:, ímským
anima, animus a spiritus:

„Bis duo šunt homini, maneš, carb, spiritus, umbra:
Quatuor haec loci bis duo suscipiunt.

Terra tegit carnem, tumulm circumvolat umbra,
Manos Orcus habet, spiritus astra petit!"

Pedstavy tyto udržely se až do doby klassického starovku : Éetí

filosofové je pijali a upravili je ve tvar více metafysický. Život a mysl

pojímali jako dvé duší: živoišnou a rozumovou a z pedstavy o duši

jako substanci étherické vytvoili pojem o „stínu stínu" t. j. o duši ne-

hmotné. Když pak spekulace byla dospla k pojmu nekoneného asu,

uinn pojem ten také píznakem duše, nebo to, co nezemelo spolu
s tlem, jaký mlo by dvod, aby zemelo vbec? Duše prohlášena za

nesmrtelnou. A názory tyto pešly i do stedovké filosofie scholastické,

jež inila rozdíl mezi t. zv. vegetálnou, sensitivní a rationelní, rozdíl,

jenž inn ješt do nedávná.

Teprve naše doba povznesla se nad primitivní tyto pedstavy pí-

rodních a starých národ, poznavši, jak Otto Caspari^) se vyjaduje, že

duse „není niím pedmtným a vnjším, nýbrž nitrem samým, vnitern

psobící silou tla." Dle psychologa H. Munka^) není duch jsoucí „du-

ševní mohutností", nýbrž výslednicí innosti smysl, která tou mrou mizí,

jakou smyslové psobiti pestávají, „o sob" však nic le „psychologickou

abstrakcí". A také W. Wund*^) doznává: Naprosto vzájemný úin mezi

fysickým a psychickým vede nás ku pesvdení, že to, co zoveme „duší",

jest jen vniternou jsoucností téže jednoty, již zevn nazíráme jako

k ní píslušící „tlo". Prohledejme tlo, rozezejme, roztrhejme mozek,

1) Umírající m61 v sob sice ješt nefeš, ale žádného rú'a'h; vzpamato-
val-li se však opt ze své mdloby, vrátil se mu i nia'h (sond. 15, 19; 1. Sam.
30, 12.). Podobné íkalo se o nkom, kdož jsa porann, strnul a myslenok svých
nebyl s to projevovati, že není v nm žádného riiVh (I. kr. ÍO, 5.), nebo
slovem tím oznaován všeliký silný j)rqjcv životni, na p. hnv (soud. H, H,

srv. ném. Geist a j.). Když rú'a'li byl lovka opustil, jest nefeš malomocná
ili „mrtva" (tamút nafší, soud. IG, 30; Num. 23, 10), nebo teprve r'a'h iní
duSi „živou" (nefeš 'hajá).

^) Der Zusammoniiang der Dinge, Breslau 1881, 815.

3) v as „Kosmos
, V. (1881), 859.

*) Grundzilge der phyaiol. Psychologie*, 1881, 468.
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prozkoumejme i nejtajnjší úkryty, nikde a nikdy nenalezneme „duše"

;

nikdy jí nepolapíme a nechytneme
;
potrvá nám vn skrytou. Ponme

naopak od našeho rozumování a pochybování, našeho vdní a tušení,

nikdy nevystihneme „tlo" : zmizí nám za našich úsudk, nebo jedno
jest jen vztahem ke druhému; obé jsou vlastn jedno a též, toliko z roz-

liných stran pojímáno a uvažováno. Jedno bez druhého jest bezbytné
nic, prázdný pojem, vcí bez možnosti a tudíž i bez skutenosti.*)

(Pokraování.)

Dti na Chodsku.

Kulturní obraz. Napsal Jan Fr. Hruška.

(Pokraování.)

by nebylo teba takových tuhých prostedk tuze asto,

navádjí stále rodie po dobrém k dobrému. To se dje
ovšem mnohonásobnými zpsoby a slovy, toho sledovati

nemžeme, nkdy se to však dje podle ustálených zvyk
a ustálenými ddnými prpovídkami a tch si ješt
všimneme.

Nkteré vážnjší a významnjší z takových zvyk
vyložili jsme pi náboženských základech i nahodile jinde už naped.

Aby dít nezvykalo lži, pesvdují je, že se mu pozná na nose,

Iže-li : má prý ho mkký. To se znamenit osvduje : vidli jsme už

hezkou školaku, která, když byla v podezení a pece v „právu", sama
sebevdom vybízela: „To mi mžete, mámo, sáhnout na nos, že je to

pravda."

Aby si vážilo dít božího daru, musí pokaždé všechny drobky

sebrati a není-li k tomu hned ochotno, vyhrožují mu, že každá pohozená

drobka žaluje na n do nebes.

Z podobné píiny nesmí se pohazovati hrách : každý hrášek nese

na sob znamení kalicha (pi klíku).

Vypadne-li dítti chléb na zem, má jej náhradou políbiti, aby nebyl

chlebíek zneuctn.

Aby zvykaly sebezapírání, musejí se už dti chodské také postiti:

kdo se postí na štdrý veer, uvidí zlatá prasátka, ale — aby bylo

sebezapírání ješt vtší — uvidí je jenom ten, kdo opustí pi veei
švestky — zlatá prasátka bhají po steše jen ve chvíli, když se jedí

švestky. O hlavních dnech písného postu musejí se postiti dti krom
nejmenších, skoro jako velcí ; zejména nedostanou snídati.

n Viz mé lánky v „Osvt" 1890, . 5.; 1891, . 5.; 1892, . 5. a 12.
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Uí-li se kluk klít nebo nadávat, odnauují ho tomu vyhržkou, že

mu vypadne jazyk.

Který kluina by se do tmy rád toulal, toho varuj ou, jak se opozdí

do klekání, že ho sebere a unese „klekáníek". Tento zvyk však má už

také svou temnou stránku, jelikož budí v dtech víru ve strašidla.

Strašidel a bubák nadlají chodské matky a chvy — to je nejsmutnjší

stránka jejich výchovy — všude plno. Následky toho bývají asto velmi

smutné, bývá z toho nemoc i smrt anebo aspo báze ped strašidly

i ve vku už dosplejším ; ale mamo, mnohé matky na Chodsku myslí,

že by se dít bez bubák ani tak dobe nevychovalo. Ješt dobe, že si

proti tomu dti samy udržují pouení, že „starý strašidla pochcípaly

a mladý se huž nerodí!"

Pibhne-li malý „nedka" a ptá se chut, co se vaí, dostane

za odpov „syrový" a ptá-li se, „jakou polívku" — „mokrou!"

Dlá-li se z dítte „beán", zahánjí mu slzy zpvem:

Telátko beí
za pastejuc peci:

dejte mu pomyje,
haj si i humyje,
haj nebeí.

Zin, zin,

pastejuc syn,

koka se vdávala,

pes se ženil.

Pi této písnice má zpvák levou ruku nataženu a pravou po ni

smyká, jako by hrál na housle.

A-hú, a-hú,

bába se nám hupekla;
není vono vo bábu,

vo posmch a vo hambu!

Martine,

koza beí, pukl ne!

Má-li kluk náchylnost k slzám bez velkých rámus, zahánjí mu tu

slabost smjíce se a vytýkajíce mu „votoulenejch".

„Zimomárnému zmrzlantovi" na jeho náek: „mi zebe," odpovídají

zas rýmem: „„dyj je to s nebe!""

Je-li dít „bubák", t. j. stydlivé až do bojácnosti, smávají se mu
posílajíce je, kam nechce: „Dyby si se mil stydít, str si prst do houby!"

Chce-li Stí takový bubák stále „držít mámy za faldy" a volá-li asto

:

„Mámo, pote sem!" dostane za odpov: „Koza hejbá vocasem!"

Strašákm (strašpytlra), smjí se, že tam a tam „straší pytel kaši".

Zvyká-li klouek líné, klátivé chzi, kárují jej íkajíce podle

rythmu jeho zdlouhavých krok: „Jednou dnes, podruhy zejtra!"

Klátí-li dít nohama sedíc, ptají se Ijo : „Komu zvoníš,

pastejovo psu?"
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Lenoch dostává pijmi „vaenej" a k tomu se ho ptávaji, nemá-li

„pohni nemoc".

Který kluk si nerad nohy myje, na tom chtjí starší: „Vokaž,

budeme sít ípu." Nkdy pidávají „na tvých nohou do rána „sejde".

Má-li kluk asto ufrnný nos, ptají se ho „ryjl-li (jako krtek)

na kopeku."
Je-li dít skoupé,*) pipomínají mu: „Hdo dá, píd na zlatýho

koníka, hdo nedá, píd na prašivou svini."

Hdo je skoupej,

ten je hloupej.

Skoupá
do pekla kouká,
do nebe nevidí

!

Kamarádí-li dv dti rzného pohlaví, zkazí jim dvrné pátelství

posmšný popvek

:

Nevsta, ženich,

chtjí 86 ženit.

Neteba dovozovati zvláš, že nkteré z tchto prpovídek maj'

význam více škádlivý než káravý a že se jimi škádlívají dti samy

vespolek.

Tohoto rázu jsou zvlášt na p. rýmovaky:

„Já chci chleb!"

„Von by t klep!"

,Já chci chleba!"

-Sedí na nm Heva!"

„Dej mi kousek!"
„Vlez si na brousek!"

Nebo na otázku, kolik už je hodin, odpov: „ti štvrt na

rozštípnutou !

"

Je-li dít nkterou chvíli píliš horlivo a to obzvlášt do pi'ací,

které pro n dávno ješt nejsou, slibujou mu za to: „Až budou naše

husy dojit, dostaneš pomazánku!"

*) Skoupant mívá výmluvu: „Já sem sám dostál". Proti té nepomže ani:

Prosím, prosím na varhany,
šecky se mi polámaly,
jenom jeden vostál,

aby nco dostál!
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Jakou bude míti dít povahu, zkoumají, když je odstavují. Položí

pi^ed n rženec, chléb a peníze
; po em sáhne, to prozrazuje náklonnosti

jeho v život píštím. Sáhne-li po rženci, bude zbožné, sáhne-li po chleb,

bude se bedliv a dobe živiti, sáhne-li po penzích, bude z nho lakomec.

Pyšnému se skroutí vlas, když mu ho vytrhnou.

Jiné zvyky a povry pro tento vk jsou ješt tyto:

Dít — zvlášt dvátko — má se odstavovati, když je msíc
v úplku, aby bylo plného tla, a dobré znamení je, když* se „dive"
odstavuje, kdy je pode vsí hojn kopeuc: bude vzácná, bude se o ni

hlásit hojn ženich.

Když vypadne dítti první mléný zub, má jej hoditi pes hlavu za

sebe s íkadlem: „Liško, liško, já t dám kostnej, dej mi železnej."

Sní-li matka první vypadlý zub dítte, nebudou ho nikdy boleti zuby.

Dostane-li dít „štikavku", zahánjí ji íkadlem:

Šla Stikavka do moe,
potkala tám Zahoe,
než se Zaho vobrátil,

Stikavka se ztratila.

Které dít chce být velké, to uspokojují, že už je velké, když si

dosáhne na hlavu.

Kmoti musejí dítti koupiti, dokud je bhounkem, je-li hoch,

epici (klobouek), je-li dvátko, šátek na hlavu a tak zvanou kmotrovskou

košili. *)

Tak si vedou na Chodsku s bhounkem a tak si vede bhounek
sám, až pijde as a táta mu pinese z msta slabiká. Mladší spoleníci

posmívají se mu od té doby íkadlem

:

Á bé cé dé
koka pede
na kostele;

kocour motá,

pes poítá,
kudla vaí jist,

pes to musí sníst.

Ti se posmívají, ale z tch, které to stihlo, málokterý se smje —
aspo na as. Milým malým Chodákm „se do školy dvakrát nechce",

nepedstavují si paua kantora pi uení jinak než jako tyrana s prutem

nebo s linealem ve služb prutu v ruce a potom, by toto ani nebylo

tak zlé, — — ta zlatá svoboda a — s tou se má po vakací

louiti . . .

!

Nový první slabiká udlá z bhouuka školáka, tebas ho ješt
zákon školákem míti nechtl a tím nastanou v jeho život rauohé

a velké zmny.

potom
*) Tu smí dít obléci neji)rve po ti po soh jdoucí Boži hody, toprv
1 mže ji oblékati také o jiných svátcích a dnoch.
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m.

Školák.

Zmínka o zbytcích kroje. — Povinnosti a privileje školáka. — Práce. — Škola. —
Uení zddné. — Hraky — vlastní výroba. — Hry. — Zábavy zlovolné.

Ghodáku školáku! Aby ti k tomu tvému statnému, svižnému tlu

byli nechali ješt celý pkný, malebný kroj, což bys byl ješt dnes jiný

kabrák! Ale tak místo pkných krátkých koženek a dobrých šerkovic

vecpali t do nemotorných kalhot dlouhých, místy už ti dají také „panskej"

kabát . . . neumjí to ani ušít, „nedrží to" a tak, chudáku školáku,

ani netušíš, jak tvé pkné tlo móda, vítzící nad krojem, ponížila! Ješt

že ti sem tam nechají aspo pknou vyšívanou košili s erveným lemováním

na rukávech a k té nkde také starodávný modrý „lajb" a modrou nebo

bílou kazajku s dvma hustýma adama dkladných žlutých „liták" a na

nedli k tomu nízký erný klobouek s bohatou korálkovou kytkou! To
družky tvé — est chodským mamikám — se mohou pi tob ješt

jinak parádit, jsouce vtšinou po matkách Ghodkami od hlavy až k pat

!

Abyste byli ješt všichni tak, jak by vám to pkn slušelo, ba jak by

vám slušel víc i ten váš spoleenský život podle zddných zvyk
a ád ! . . .

Jakmile vyroste dít chodské ve školáka, zane se na nm v nkterých

vcech pedevším písn žádati vážné chování. Školák musí zvlášt

slušn pozdravovati. Podivno však, že tato první vážná povinnost žádá

se na dítti bez výminky jen na cest do školy a ze školy a na „cest

kostelní" ; tenkrát kdyby se nkterý zapomnl, zle je pokárán od každého;

jindy smekají chlapci na vesnici chodské jen ped panem páterem, ped
panem kantorem, ped njakým pánem (cizím) a ped „štandárem". Lidí

ze vsi ani „lychtáe" ani osob nejstarších nevyjímajíc nepozdravují a oni

toho také nežádají, ovšem mimo pípady na cest školní a kostelní.

Pozdravy dtí nesmjí býti jiné než náboženské. Nejobyejnjší

jest: „Pochválen (buj) Pán Ježíš Kristus" a (u vtších) na cest kostelní:

„Vitám vás na slovo Boží, — — ze slova Božího". Lidi pracující po-

zdravují: „Pomáhej Pán Bh" (nejobyejnjší), „Vobroj Pán Bh" (pi

sázení), „Naspo Pán Bh" (pi sklizení). Tyto pozdravy žádají se až na

dosplejších. Za všelijaký pozdrav svtský bylo už leckteré dít i od

toho, komu jej dalo, nemilosrdn pokáráno. Nejvíce na to dbají ti Cho-

dové, kteí jsou ješt vrni otcm i v kroji a ei.
Stejn písná a vážná povinnost školák jest úastenství „na mo-

dlení". Ve všech chodských vesnicích zachován zvyk, že v lét modlí

se celá obec spolen pod šírým nebem na návsi u kapliky nebo

u kíže, pi emž se nkterý starší soused, obyejn rychtá, „pemodlívá"

(ped-modlívá). Modlení ta jsou nedlní — vždy odpoledne a to pes
celé léto držaná — a všidní, konaná každý den v šírání, po práci, po-

ínající prvního máje a konící obyejn ve žních a po žních.*)

*) V tento as nebývá na vesnici chodské muzik; kde by si ji obstarali,

jsou považováni za umínné rozpusty.
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Na všech tchto modlenicích musejí školáci „poádní" býti, mají

tam zvláštní místo hned u kíže, chlapci po pravé, dvata po levé

stran pedíkávajícího.

Je-li ve vsi poheb nebo vbec njaké „pro secí", musejí školáci

„v páru" zaínati prvod a sami se musejí zvláš a to zvláš hoši a

zvláš dvata modliti. Nejkurážnjší se „pemodlívají". Pi tom, kde

není školy v míst, mívá sám rychtá na n dohled a školáci si sami

na tom zakládají, ekne-li se po procesí, že se chovali pkn a zvášt

že „je bylo (modlitbu) hodn slyšet". Pozve-li zvláš nkdo školáky na

poheb, pokládá se to za vtší povinnost než návštva školy, školu

mohou zatím zameškati, a si „huitel" íká, co íká. Po funuse dostanou

dti v brán hbitovní po housce.

Všecky tyto první písné povinnosti školák jsou tedy náboženské

a náboženské roucho má i vtšina tch, které dále popisovati máme.
Aby snad nkdo nemyslil, že jeto vybíráno úmyslné! Chodové jsou

lid zbožný, jejich víra je hluboká a opravdová! Víra je jim základem

spoádané povahy a pi jejich chudob a lopotném živobytí víra je jim

i základem spokojenosti, a nikdo niím pravého Choda více neurazí, jako

kdo se opováží zlehovati jakkoli víru! (Pokraování.)

Adolfu Heydukovi.

Když sníh už poal v jeho vlase tkvti,

tu ek' si básník: „Co dál zpívat mohu?
Vše dal jsem lidem, celou duše vlohu,

snad lip už jenom s ptáky rozprávti!

Ti asto lidí lepší jsou: jak dti

se smíí s málem. Pjí v tráv, hlohu

svj celý život jako já, dík Bohu,

a jako na mne kámen na n letí.

Mn skivan bratrem, lét jsem v jas i chmuru,

pl 8 drozdem, kloval s datlem v shnilou kru,
nuž ješt jednou, ptáci, s vámi vzhru!"

Svt zapomíná ob, lásku, práci,

co dnes jím tese, zítra slávu ztrácí . . .

Nad prachem pvce zpívat budou ptáci!

Ant. Klášterský.

^
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Špaci.
Obrázek z horského kouta.

Napsal Karel V. Rais.

(Dokoneni.)

V.

ýhled z oken zámeku na Mlakácb den ze due uritji

hlásal, že se jaro konen snáší i do zdejších horských

úžlabin a dol, na planiny i strán. Slunce stojíc nad

polnatým pahrbkem, setásalo celé spousty paprsk;
po svže modré, vysoko rozklenuté obloze rychle uhá-

nly roztrhané kusy bílých oblak; ze souvratí i z roz-

mklých záhon svítily kaluže, sršící jako zrcadla nebo

hrající duhovými barvami.

V louce, jmenovit poblíž struhy smály se prvé svží trávníky

;

jehlinaté lesy shazovaly své zimní mlhové šály a plachetky, a v isté

prosté své zeleni koupaly se ve vlahém slunenu.

Jenerál všecko to bedliv pozoruje, spatil již i skivánka, jak se

nad poli za zahradou radostn tepetal. Staec otevel okno a poslouchaje

zurivé jásání, usmíval se, kýval hlavikou a bruel si : „Dobe — dobe,
hochu! Pokej, dostaneš kamarády." Picházeje k obdu smával se : „No,

Vašku, cítíš jaro ? Už nám leze ze všech kout — že se sem konené
doškrábalo ! Špaci tu musí být co nevidt!"

„íháš na n, íháš?" usmál se Rozvora.

„A co bych íhal — však oni trefí —^ ó ti mají rozum! Jen se

neboj, že nepijdou!"

Rozvora každodenn bloudil po mezích, holí rozklofávaje hrudy; po

lukách nelenoval si motykou dlati stružky, prolézal své krásné lesy

a vracíval se až po kolena zablácen.

Špatinka ml te s botami kapitální práci, a Rajtoral smával se

mu do oí. Když strejc dopálen vybuchl, nádvorník ho káral: „Mlte
strejce, a vás milostpán neslyší; u ekcelencpána to beztoho máte na kaši!"

„ekají na vás," pyšn odbýval ho Špatinka. —
A tu jednou ráno, když si jenerál ješt v polosnu hovl, z jídelny

zaiel Rozvorv hlas: „Jeuerále, špaek je tu!"

Zubr vyskoil jako postelen a nevdl hned, co se dje.

„Jenerále, špaek je tul" opt zaielo to z jídelny.

Zubr již stál u okna a malýma okama díval se od budky k budce.

Nikde nic.

„Vašek se pobláznil," bruel mrzut. Ale tu již si hlasit odplivl.

Vzadu nad plotem, ve vršku topolu, na hebene Rozvorový budky
sedl statný, erný špaek a zobec vzpínal k obloze.

„Pfuj, šelma, pfuj," v dásních drtil jenerál.

48
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„Vidíš ho — vidíš?" vraziv do kabinetu volal Rozvora a dal se do
radostného, chraptivého smíchu. B}-! bez kabátu, pouze v rozepjaté vest.

„Kluk špatná — mizera — " rotil se Zubr.

Rozvora smál se ješt radostnji.

„Však on ti tam nezstane!" zlobil se jenerál a pstí bouchal do rámu.

„Jak pak by nezstal, ten si to už vymil!" duniv odpovídal

Rozvora a jen se radostí prohýbal.

„Bodej by zstal — rozum by neml — v takové kapli!"

„I te už zstane, jak pak by nezstal —"

„Kezstane! A konen — víš, Vašku — kdo pak ví, nejsou-li

v mých taky? Snad ješt po cest spjí a nevylezli," mírnji brebentil

jenerál, a tváe i oka ml plny nadje.

„Kde pak, jenerále, nic tam není, ti nespjí tak dlouho jako ty,"

vesele odpovídal Rozvora a dívaje se ven, hladil si bradu a bruel spo-

kojen: „Chlapík, dokonalý chlapík!"

„No jeden — jeden — to nic jeden — však oni ješt pijdou,
mají rozum —

"

„I jen když jeden! Tady vidíš ty své plány! To musím honem pro

maminku, aby vidla, kdo zas vyhrál!" a Rozvora drobnými, rychlými

kroky chvátal z pokoje.

Jenerál zle rozdurdn navlékal si nohavice
;

pletly se mu, takže si

oste zaklel. A zase bžel k oknu, nevylezl-li ješt njaký.

„Mizera Spatinka — i ten Fidrmuc!" vrel nieho nespativ —
„a ty piány všecky — ert je vzal, to jsou pak spisy — ten nádvorník

všecky mudrce stril do kapsy!" a knihy lítaly se stolu do kouta.

V tom jenerál zstal jako po rán do hlavy.

Do kabinetu vrazil skek starého hrdla a ženský jek: „Ježíš Maria —
naše milostpaní — lidiky zlatí!"

V okamžiku oživl celý zámeek ; na schodech i po chodb dunly
kroky, a rozervané,, nesrozumitelné výkiky a hlasy bily do stn.

„Maminka — moje maminka — " bolestn kiel Rozvora.

„Milostpaní — matiko boží — Špatiuko, Rajtorale, pro doktory!"

to letíc po chodb kiela Kaka.

Jenerál tásl se jako suché stvoly ve vichici; brada mu drkotala

a nohy klesaly. Obléknuv kabátec, belhal se jídelnou na chodbu a do
panina pokoje.

Ped ložem byla Emi se slenou kuchakou ; Rozvora držel se pelesti

a ústa maje pootevena, vyjeven hledl na ženu. Líce ml jako sníh.

„Je lip, že?" zstav ve dveích, udýchán ptal se jenerál.

Žádný hned neodpovdl; sleny tely ubohou na hlav i na hrudi

a na pažích.

„Není lepší — není?" zoufale jektal jenerál.

„Je bez sebe, ekcelencpane, " jako uhnána odpovídala Emi.

„Co se stalo, lidé, co se stalo?"

„Milostpaní na mne prve zazvonila — a že jí není dobe. Honem
letím pro obklady, ale když jsem pibhla zpátky, ležela u postele

;

milostpán zrovna taky pišel," jakoby do kopce bžela, jektala slena Emi.
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„Vašku — Vašku — máš pece nco doma — nestj — pobž!"
sípl jenerál a cbytiv Rozvoru pod rameny, tlail jej do jeho pokoje.

„Vašku, bonem, vždy máš celou lékárnu —"

Rozvora stoje již ve svém pokoji, mraziv pohledl na jenerála. Zubr

klepaje se a vida druha ohromeného, dal se do bolestného pláe.

Rozvora vzpamatovávaje se, otevel zásuvku, vybíral lahviky, ale

zas je ukládal.

„Nemžu si vzpomenout," povídal zvolna a tup zahledl se do okna.

„Hochu — Vášo — snad amoniak —- i co, vždyt tomu rozumíš!"

škytav pamatoval ho jenerál.

Rozvora postavil se k své domácí lékárn, vybíral, opt pemýšlel

a konen cupal do pokoje ženina; ale ve dveích ješt se ohlédl a pravil

trudn: „Je to mrtvice, jenerále!"

Zubr klesl na pohovku, hlavu položil na stl a hlasit se rozeštkal.

„Otevte okno!" vedle kiel Rozvora.

„Hlavu hodn vysoko —

"

„Xa srdce ten obklad —-"

Dole po síni zmaten bhal Špatinka, lomil rukama a žalostn skuhral.

Ze dvora rozjíždli se Rajtoral a eledín pro doktory . . .

Starý pan Rozvora nabyv trochu klidu, sebral všecky své lékaské
vdomosti a zkušenosti — ale namáhal se marn.

Když pijel prvý doktor, zámecká paní již chladla.

Na zámeckém dvoe sbhla se celá vesnice ; staí, mladí stáli tu

mlky, hledli vzhru do okna, a suchého oka tu nezstalo.

O jedenácté hodin ped polednem stará kováka zvonila na návsi

hodinku. Pi klinkavých, ryjících zvucích vesnického zvonku Špatinka

klusal do kopeka nesa telegramy Božice i Milince.

Na vršku, vedle lesa se zastavil, ohlédl se na zámeek a ze seveného
hrdla vydralo se mu písklav: „Tohle se stát nemlo!"

Chodbami a sínmi zámeku na Mlakách provál mráz z neviditelné

postavy, jež neslyšitelnými kroky smle vystoupila do prvého patra, roz-

hlédla se a vešla do pokoje panina.

Když potom zoufalé výkiky a úpnlivý náek odrážely se o stny
chodeb, nezvaná, chmurná bytost již odcliázela, jak byla vešla.

Odbyla dsnou návštvu, k níž nikdo jí nevolal, jíž nikdo se nenadal.

Ale to jest její vný obyej . . .

Clilad a ds tam zanechala.

Ve starých chodbách i síních I)yl() hluboké ticho ; kraitla-li se nkde
známá postava, šla po špikách, akoliv vdla, že lu, jež nahoe leží

s rukama na i)raou složenýma, zbuditi nemže.
Jenerál musel ulehnouti, Rozvora ztupl.

Chodil z pokoje do pokoje, zasel do chléva, do stodoly, poád
jakoby se po nem shánl, ale odcházel nm, jak pišel.

Špatinka s Rajtoralom sedali v eledníku, dýmali, ale nemluvili.
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Slena kuchaka s Kakou šeptem povídaly si o nebožce a každou
chvilku se rozplakaly.

Nejvíce klidu zstalo slen Emi.

Ta obírala se zesnulou, jakoby byla živa; vyplovala pání její,

jakoby te je byla dostala a ped oima velitelky své jim vyhovovala.

Ustrojila si ji a uesala s dtinnou láskou.

Když musela odejíti za denním hospodástvím, každou chvilku se

vracela a šeptajíc: „Má zlatá milostpaní!" pohladila ji po vlasech, ruce

ješt lépe urovnala, záhyby šat upravila a šukala ztichlým pokojem
pátrajíc, kde ješt nco není v úplném poádku.

Rozvora na svých tkavých potulkách pišel také do kabinetu jene-

rálova. Zubrova hlavika zdála se te v tch bílých peinách ješt menší,

tváe hubenjší, vlasy i vousy idší a blejší.

Rozvora klesl na pohovku a tupýma oima rozhlížel se pokojem.

Jenerál opev se o ruce, usedl; polykaje slzy, trošku pomlaskal

a zaal šeplavé: „Vášo, poslouchej — hochu, nejsi dít, já vím, že je

to rána —

"

Ale Rozvora zamítav kýval rukou a íkal ledov: „Ml, jenerále,

ml —

"

„Já vím, Vášo — je to hrozná rána, ale jsi starý, máš rozum —

"

„Ml, jenerále, ml —

"

„Musíme se pamatovat — já vím — Anika — " a zase klesl do

podušek a taslav, polohlasn se rozplakal,

„Tak vidíš, jenerále, stnš a pláeš. Hezky lež, nemluv a nestonej!"

suše káral ho Rozvora.

Mlky hodnou chvíli posedl a vyšel tup, jak pišel.

Druhého dne odpoledne pijela Božiku a Miliuka, architekt Poupa

i inžinýr Kamená.
Vyhrabavše se z koár, obložených kufíky a škatulemi, šli do

prvého patra a rovnou do pokoje matina.

Úpnlivý plá jejich pivolal otce Rozvoru a vnikl i do pokoje je-

nerálova. Dcery jedna po druhé padaly otci kolem krku a žalostn bdovaly.

Rozvora stoje mezi nimi, tásl se, že jedva na nohách se držel,

ale slzy neuronil.

„Nepla, dít — neki, Milinko, jenerál leží — stn, a bylo by

mu h. To víte, co mu Anika byla, ml jen nás — poád jen pláe —

"

„Dti jsme nevzali, je velká zima, ale ty dlaly, tatínku —

"

„Neki, Božiko, víš — jenerál — on poád pláe — " Ale v té

chvíli se Rozvora již neudržel a vybuchl také . . .

Jenerál byl zatím tuze nepokojný a nejradji byl by bžel k ostatním.

„Jen kdyby se pamatovali," povídal si, „Váša je tak dost bez sebe,

a ten náek dtí mu ješt dodá!"

Když ho potom navštívili a podávali mu ruce, klepal se a polohlasn

skytal. Sotvaže si však usedli, hrozil na n a šeptal: „Jen mírn, hol-

iky — víte — k vli tatínkovi! On je už chudra bez sebe — to

je rána — a mám ho co konejšit. Prosím vás —• je starý lovk!"
„Kde bychom se byli nadali," kvílela Milinka.

„Pede dvma dni nám ješt psala a tak vesele —

"
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„Jen mírné, dti, prosím vás — a to ani tatínek neslyší — oni

spolu byli jako dv kuata — mla ho jako dátko, protože je chuas —

"

taslav napomínal je Zubr.

„Je vám, exellenci, lip?" ptal se Poupa.

„I co pak já, milákové — já jsem jako z houžve! Inu pravda,

s Anikou byli jsme taky jako bratr a sestra, ale Rozvora — považte,

tolik rok se mli!" —
V den pohbu hned po ránu vešli všichni do kaple, aby se se starou

paní rozlouili.

Obklopena adami planoucích svc ležela v kovové rakvi, kterou

Kamenáovi v Praze obstarali.

Byla jako z mramoru ; ani památky po tom úsmvu, jenž všem
býval tak znám.

Jenerál tesa se, jektal jen: „Anika — Anika — ." Rozvora stál

jako zaražen a slzy padaly mu do vous.

Pokižovavše nebožku, políbili ji na ele a mlky odcházeli.

Slena Emi s Božikou a Milinkou piklopily víko.

Starou paní Rozvorovou doprovodilo k rodinné hrobce tisíce lidí,

a chlumský hbitov nevidl dosud tolik pláe . . .

Když se Mlatí páni opt vrátili dom, dcery i zeové prosili, aby

jenerál s Rozvorou jeli s nimi do Prahy nebo do Vídn, ale Rozvora

odpovídal: „Zstanu už tady!"

A jenerál pidával: „Já s ním!"

Po stran jim vykládal: „Jak pak bych ho chuasa opustil — musím
ho pamatovat — starat se, aby se mu nezastesklo, to je rána pro nj
— bez Aniky!"

A Rozvora jim íkal : „Nenute ho, je tu zvyklý, tam by se mu
stejskalo. Vždy už nikoho nemá než mne -— budu ho mít na starosti —
už to s ním umím jako maminka. Mla starost, že by se mnou nevy-

držel — ó, však já to s ním dovedu. On je vám, chudra, už tuze

dtinský ..."

Po dvou dnech dcery s manžely odjeli.

Rozvora s jenerálem zstali sami.

VI.

Potok vedle tmavozeleného, svže dýšícího lesa hlasit hrel a

v erstvé, jasné zeleni beh jeho záily již velké kvty blatouchu. Šedé
proutky jív zdobily velké koiky, ojínné houštkou zlatého chmýí,
s temnorudých olšin visely ervené, dlouhé tásn, jež se jemn chvly.

Hladina rybníka, mkce rozeená, svítila jako vyleštná ocel ; vy-

mrskla se z ní ryba, zatpytila se v slunci, potopila se zas, ale celé své

okolí rozvlnila tekoucím stíbrem.

Na stráni po strništích i mkotách rozvalovaly se šedé balvany a na

slunci ohívaly své tvrdé, omšené hbety.

Obloha byla vysoká, istá a hladká ; akoli vzdálenjší strán tonuly

v iiluém slunenu, nebyly zcela jasný, zaclánl je hebký parný závoj.
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Na osyce vedle silnice usedla penkava a štehotala z plna hrdla ; strnadi

létali v celých hloucích a nesykali tak oste jako za mrazu.

Z dálky pilétal srivý a dunivý zvuk vozu, tžce jedoucího, a úryvky

chraplavé písniky eledínovy . . .

Na bílé, vyschlé silnici, hadovit vinoucí se do pahrbku, loudali se

jenerál Zubr a pan Rozvora.

Jenerál tžce opíral se o hl, ale šel vzpímen ; huatou epici méi
staženu až na uši, tmavý svrchník dosahoval kolen. Rozvora mel svou

velikou epici s beránkem a štítem, krátký burnus a nohavice do nízkých,

hladkých hohnek.

„To je krása les, to je krása — tatínku, máš radost!" kázav
rozpovídal se jenerál a kolem dokola ukazuje holí, vesele mrkal a zá-

libn pomlaskoval.

„Radost — radost, Vojánku, to je radost!" zhluboka, tžce a trpce

odpovídal mu Rozvora.

Jenerál dobe vycítil smutek, jenž ta slova pronikal.

„Ale te mne nkdy vezmeš s sebou — už to poádn heje do

týla," rychle pokraoval a starému druhu pi tom poklepával po zádech.

„I vezmu, ale brzy t to omrzí — po tch koenech se špatn

šlape," nucen se usmáv, zvolna, dut odpovídal Rozvora.

„Neomrzí, hochu, v mi, že neomrzí —- uhlídáš!" ipern odpo-

roval jenerál.

„I vždy už mn samému dochází chu —

"

Jenerál se hlasit rozesmál.

„Bodej, bodej, tatínku —• tebe taky nkdy pejde chu! Ml, pkn
budeme chodit spolu, do pole taky s tebou pjdu — vždy je to zdravé,

ne? Sedneme si hezky na mez a budeme si povídat — kdo pak má
poád sedt doma, ne? Hlídat kamna a bruet — ne? Au contraire,

bhat budu, jako jelen budu bhat!" a jenerál tlue holí snažil se vy-

kraovati byste a švarn. Ale Rozvora stranou ho pozoruje, opt se

trpce usmál a do vous nesrozumiteln zabruel.

Na pahorku chalupník s dvma kravkami peorával; klusaje brázdou,

open o klee, tenkým, pronikavým hlasem pobízel šmolku i ernou.

Bílá, štíhlá vž instského chrámu i dv cibule na radnici vyhlížely

již pes vršky.

„A slyšíš, tatínku, jak bude poádn teplo, sebereme se a pojedeme

do Prahy — pekvapíme je — kdo pak tu bude poád jako zahrabán?

A do Vídn se taky podíváme ! Máš tam pece dti, vnouky, mají d-
douška rádi, na mne se taky zasmjou — pro bychom tu poád depli

!

A potom — lovk zas jednou nco uvidí, uslyší, sejde se s páteli,

popovídá!" jenerál moude a velmi vážn vykládal.

Rozvora se dušen zasmál, hl se sekerkou pendal do druhé ruky,

pohladil si husté vousy a zakývav na jenerála, pravil zvolna: „I ty Voj-

ánku, vždy já t znám ! Budeš ty mi vykládat — snad já ti nerozumím

!

Vždy vím, že mne chceš rozveselit — jen ml, nepovídej — myslíš si,

aby ten starý bruoun nestejskal!" a zase se duniv smál.

„Ne — ó ne — co ti napadá — dokonce ne," durdil se jenerál;

zapadlé tváiky se mu pi tom nadýmaly a pohled ml písný. „Na
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pak to, jaké pak stejskání — a pak nevím, že máš rozum? Ale je to

poteba, cestování je dobrá vc, a byli jsme zvyklí být hned tu, hned

tam, a te jsme jako zalezlí! ekni, že nemám pravdu, ekni, Vašku!"

„Inu jsme, ale dobe nám bylo!" a Rozvora utkvl na jenerálovi

dlouhým, trudným pohledem.

Jenerál zmlkl — shrbil se a jda voln, díval se k zemi. Porozumv,
nedovedl odpovdti.

„No tak vidíš, Vojánku!"
Sli již po planin, zvolna se sklánjící.

V dolejších polích ukázaly se bílé zdi, ohrazující hbitov.

Na vysokém kíži uprosted svatého pole záila ozlacená postava

Kristova; nkolik holých osyk, porznu rozestavených, mlky, nehnut
vzpínalo ídké, tenké vtve.

Blíže levého rohu hbitova byl tmavý chumá lidí, uprosted nichž

blela se knzova komže.

Proti starochm chvátala vesnická žena; byla sklonna pod plnou

nší, na levici mla košík a šla již bosá.

Picházejíc k pánm, povznesla hlavy, na mžik se zastavila a kikla

:

„Ruce líbám, milostpaní!" a sklonna, hledíc k zemi, pechvátala vedle nich.

Sotvaže však byla nkolik krok za nimi, obrátila se, podívala se

na n, a polohlasn si vzdychla: „Mj ty Bože!"

Slyšeli, že se zastavila, ani ten vzdech jim neunikl, ale neohlédli se.

Za to jenerál vzal Rozvoru pod paží a prudce ji stiskl.

Na hbitov bylo po chudobném výkropu.

Pan páter, zahalený do modrého širokého plášt, kostelník, nesoucí

komži, štolu a kvadrátek, a dva kluci ministranti (jeden nesl kížek,

druhý kropenku) ani se neohlédnuvše, chvátali již od hbitova k mstu . .

.

Rozvora s jenerálem došoulavše se ke hbitovu a vcházejíce do vrat,

potkali hlouek pohebník. Uprosted šel hubený, sehnutý tatík a kolem

nho tyry dti. Tatík ml epici pod ramenem, suchá líce, paruku

rozcuchanou ; nejmladší holiku vedl si za ruku, kluík držel se mu
šosu, dv vtší šly po stranách. Tatík houkal žalem, a ty dv vtší dti
plakaly usedav.

Ženské i mužští utírali si oi, ženské šáteky, muži sndýma, vel-

kýma rukama. Spativše mlacké pány, rozestoupili se a plaící zmlkli.

Všecky pohledy utkvly na starých pánech a z úst vydraly se pozdravy.

Jenerál i Rozvora se zastavili a zadívali se na lidi. Rozvora oste
zahledl se na tatíka a po chvilce pravil dut: „Kdo pak vám umel,
Kainko?"

Tatík zaškytal. „Ale máma, jednostpane, naše máma, a takhle mne
tu 8 tma dtma nechala!" Sotva to plativým hlasem doekl, sklonil se,

tlo se mu rozetáslo a spustil úpnlivý plá.

„Co pak se jí stalo?" rychle ptal se jenerál tetky, jež mu stála

po pravé ruce.

„A co by se jí stalo jiného, milostpane, udela se! Honila se, dokud
mohla — do lesa, na mlat — a doma mla tyry dti. Mnoha masa
na ní jakživo nebylo, a lovk pec jen všecko nevydrží!" tetka dkladn
odpovdla.



670 Karel V. Rais:

Ze zástupu vydral se malý, blovlasý lovíek a spustil: „Milost-

páni, ráejí dovolit slovíko ! Srdce nám to trhalo, když jsme ondyno

oba milostpány vidli tamhle u krypty; je to pro n neštstí, pravda,

ale tuhlenonc je to horší — ráejí se na ty dti podívat!" šeplav

domluviv, uklonil se a couvl zase mezi ostatní. Byl to Mrkvika, ped-
íkava Otenáš o chudých pohbech; strejcové i tetky na kývali, že

to dobe vyložil.

Jenerál i Rozvora podali Kainkovi po složeném papírku.

„Zabhnte si jednou k nám," zabruel Rozvora a na žádného již

nepohledv, jen kývl na pozdrav a šel s jenerálem v právo, kde v rohu

byla panská hrobka, jediná na celém hbitov.

„Bh nebeský to milostpánm zapla!" volal tatík a strkal dti,

aby políbily ruce ; ale mlatí si nedali a neohlédnuvše se, mezi suchými,

slehlými rovy, u nichž sem tam stál železný nebo devný kížek, šli

k panin hbitovnímu loži.

Venkované uinili dva ti kroky, ale ze vrat se nehnuli. Od hrobu

matky, ped chvílí pohbené, znl srkot hrobníkovy lopaty a temn dunivý

zvuk padajících hrud. Staí pánové pokižovali náhrobní desku a vzpí-

mivše se, zahledli se na ni. Jenerál náhle se rozkuckal — sevel rty —
ale konen vybuchl v suchý, taslavý plá.

„Vojánku — Vojto — jeuerále!" zabublal Rozvora, a sevev dru-

hovu ruku, snažil se jej vzpamatovati. „Mj rozum — co pak jsi dít —
vojno stará!" a zle se chmuil.

Jenerál však neustával.

„Když ona nás Anika takhle opustila — co my te tady —

"

šeplal, polykaje plá.

V tom rozletl se hbitovem dunivý, perývaný hukot starého hrdla.

To Rozvora zaplakal. Stál sice jako zarostlý, ale hlava se mu
pláem kývala.

Jenerál honem se vzpamatoval.

„No ml — tatínku, povídám, ml — jdi, Vašku — snad bys —
jaká pomoc — šla trochu dív!" a vzav Rozvoru kolem krku, snažil se

ho upokojiti.

Ale Rozvora znova vybuchl.

„Povídám, Vašku, že ji zbudíš — vždy nás dost dlouho opatrovala,

ne? — jdi, a potom íkáš mne — a hubuješ— Vášo, že se na t rozlobím!"

Pohebníci upjat jich pozorovali.

„I je to, lidiky, je to živobytí!" povzdychla mladá hospodyn a

první vykroila. Ostatní zamyšleni loudali se za ní. Mrkvika zstal nej-

déle; dívaje se mežovím vrat, zamakával slzu v oku a do nosu násilné

cpal si šupec.

Chvátaje potom za ostatními, volal: „Inu, co je plátno! Jistá vc
je, že ona to byla ženská tuze ádná ! Ale tady to, Kainko, vidíte —
všeho mla, pomyšlení si mohla udlat a musela tam taky!"

Jenerál ješt Rozvoru konejšil — ale jen tak tak slova drmolil,

protože sám ml pláe plné hrdlo.

„Když jsme se mli tak rádi!" chrel Rozvora.

„Rádi — inu, proti tomu ti nic neíkám — ale máš tu dti,
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vnuky — ale co pak já —• ml jsem jen tebe a ji, jedinkou pítelkyni,

dobrou, hodnou — jako sestru, na mne se podívej, jak já tu stojím —
a tamhle jsi prve slyšel — neslyšel? — to je teprva rána!" Ale sotva

to jenerál doekl, zase se zakuckal, zatásl a zaplakal jako dít.

„Však proto, jenerále — však proto — když my oba musíme

plakat — " Ta Rozvorová slova byla lítostn mkká.
Hrobník ustal v práci, opel se o lopatu a pate na hoekující starce,

povzdychl: „Jojo, jojo!" a rukávem otel si s ela pot.

Mlatí páni vraceli se ze hbitova mlky, každý po jedné okrajné

pšin silnice, jakoby druh druha nevidli. Šli zamraeni, každý zahloubán

do svých myšlének.

Teprve na konci planiny, na poátku hadovité, sklánjící se silnice

Rozvora stranou pohledl na jenerála a zabublal: „Poslouchej, jenerále,

když ty takhle dláš, víckrát sem nepjdem. Ješt abys se z toho náku
rozstonal —-ne?" a mrae se, vykraoval statn a holí tloukl do štrku.

Jenerál šel, jako když neposlouchá. Rozhlížel se po lesích, po ryb-

níku, po vzdálených chalupách, rozesetých na šírohbetých kopcích. Ale

pod kopcem se zastavil, zatloukl do kamení, zadíval se na druha, hroziv

povznesl hl a povídal s ostrou výitkou: „To jsem já si myslil, že jsi

jinaí hrdina, Vašku ! Doma jsi mi sliboval, že nebudeš naíkat a spustil

jsi jako baba!" a zachmuiv se, šel dál.

Potom hodný kus cesty nemluvili, ale nešli již tak daleko od. sebe.

„Te dlá hrdinu!" myslil si Rozvora.

„Te se staví na paty," letlo jenerálovou hlavou, a kolem úst

rozhosoval se mu soucitný úsmv.
„Inu, je už jako rákos — ml ji jako sestru — konen se mu

nedivím, ale musím ho pamatovat, dlá jako dít," v duchu povídal si

Rozvora.

„Je jako suk, ale jina mkota! Pravda, byli spolu tolik let a rádi

se mli — co pak já — já konen jsem cizí — " rozvažoval jenerál.

„Hej, Vašku, vykrauješ si jako hošek," švitorn ekl nahlas a za-

smál se. Ale v duchu si povídal: „Musím mu být místo ní, ona umla
rozveselit "

„A myslíš, že ty ne? Jsi ty zámora iperná, jenerále — inu, stará

vojna!" chrchlavé odpovídal Rozvora a myslil si: „Musím zastat Aniku,

ta to s ním umla — je už tuze dtinský."

A po oku se pozorovali.

Když vkroili do zámeckého dvora, Rajtoral stoje u stodoly, klidn

bafal z krátké devnky. Spativ je, devnku honem vytrhl ze zub a

hluboce se klonil. Jenerál vážn zamíil k nmu, ale Rozvora upaloval

do zámeku a to rovnou do kuchyn.

Slena kuchaka zstala nad tou nezvyklou návštvou omámeua;
Kaka jiitiskla se do kouta za kamny.

Rozvora rozhlédl se kuchyní, pihladil si vousy a zatváil se pívtiv.
„Nic zlého, sleno, nic zlého," pravil konejšiv a rukou dával zna-

mení, že není teba se lekati. „Go pak dnes dobrého?" zašvebolil ješt

srdenji.

„Závinek, milostpane, záviuek z máslíkového tsta s tvaržkem,"
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mlaskavým, mkkým hlasem odpovídala slena a všechen pohled mla
plný máselné lahody.

„Tak tak, to je dobe! A prosím, na mne nikdy žádný ohled, pra-

žádný ohled, masa jen tak, aby se ty mouky zas nadobro nepejedly,
ale jen poád to, co jenerál rád," pitlumen, zvolna a s jakousi dtinnou
radostí vykládal Rozvora.

„Jak milostpán ráí porouet," zaklokotala kuchaka.
„Tak prosím — " a Rozvora skrivše, vesele šeptal : „Musíme dbát,

aby ml všecko, co rád, aby si jen po nebožce Anice nestejskal —
ona to už s ním umla. Radši se vždycky ješt optejte mne, víme —
když on jenerál je už tuze dtinský — " a pan Rozvora rozesmáv se

tichým, dobráckým smíchem, skren proklouzl dvemi a chvátal na schody.

Kaka vylezla z kouta a dívajíc se na kuchaku, povzdychla: „Chu-
dinka!" Slena kuchaka neodpovdla, ale malá oka rychle se jí zalila. —

Rajtoral vida, že jde ekcelencpán k nmu, chvátal mu naproti, ale

volno mu nebylo ; ekal jistý výtopek za truhlíky.

Jenerál zmil si paízkovitou postavu od bot až na epici a pi-
tlumen, kázav spustil : „Rajtoral, poslouchají, to jim povídám, milost-

pánovise udlá pomyšlení — všecko na vlas — ve stodole, ve chlév,

na poli — a se dost málo nezlobí!"

Nádvorník rozpaky i pekvapením rozšíil ústa.

„Všecko, ekcelencpane — prosím ponížen," a klonil se, jakoby se

bál, že se zlomí.

„Dobe, dobe, Rajtoral, tak jen nezapomenou! A vdí, ty truhlíky

trefih manifique — jen co je pravda," pochvaloval jenerál a pleskaje

nádvorníkovi na rameni, druhou rukou strkal mu zlatník. Chtl tak strejce

namladit, aby Vaškovi dlal jen radost.

„Pánbh nebeský raiž zaplatit," chrochtal Rajtoral a zlatník honem
všoupl do kapsy, „ale po tch truhlíkách, ekcelencpane, nebylo nic,

doista nic — "

„Au contraire, výborné jsou, jak povídám."

Rajtoral roztáhl ústa až k uším a zachrochtal: „Ba ne, ekcelenc-

pane, doista nic po nich nebylo, vždy špakové jsou ti tam, hned
druhý den udlali frr! a pry!" a rozesmál se, aby ekcelencpána potšil

co nejvíce.

„Pry — tak!" udiven vyjekl jenerál.

„Doista pry, ekcelencpane!"

Jenerál stál chvilku zamyšlen a holí škrabal do zem.
„Tak — pry! Ale to jim povídám, Rajtoral, milostpánovi ani slova!"

a vzpímiv se, písn hledl na nádvorníka.

„Pánbh ra chránit, ekcelencpane, toto!"

„Vdí," opt usmíval se jenerál a dvrn skloniv se k Rajtoralovi

šebetal: „Ml z nich náramnou radost — a že šli zrovna do jeho —
na ho trápit, ne?"

„Práv, ekcelencpane, práv —

"

„Když on už je tuze dtinský —

"

Nádvorník jen smutn pisvdoval.
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„Tak nezapomenou, Rajtoral!" a jenerál vážn, jako po diploma-

tickém inu nezmrné dležitosti vykraoval do zámku.

Již byl na tetím schode, ale stanuv, zamyslil se a potom vrátil se

ke kuchyni. Pootevev dvée, prostril hlaviku a prav: „S dovolením,

prosím, s dovolením," všoulal se dovnit. Kaka honem se zas pitlaila

do kouta.

„I to je vzácná návštva, exelence," vítala jej kuchaka.
„Jenom na slovíko, s dovolením —• chci jako íct, že k vli mn

nemusí být jen omeletky, nákypky, puddingy, závinky, au contraire, já

maso taky rád, jako Rozvora," šveholil. „Prosil bych, aby se mu všecko

dlo po jeho, aby se mu snad nezastesklo po Anice, myslil by, že kdyby
ona jako tento — " a rozklepav se, jen rukou mávl.

„Prosím, ekcelencpane, prosím, s radostí —

"

„Tak tak, milákové, tak — te z jara zane už pro nj všelicos —
vždy já nemusím mít mouku — au contraire — já maso také tuze

rád — " a nahnuv se, mezi bezzubými dásnmi zašeplal: „Jen aby si

nestejskal, když on je, chuas, už tuze dtinský!" a potmšile zamrkav,

opt se vyplížil.

Když Kaka opt vylezla z kouta, slena kuchaka pravila slzíc

:

„Jestli pak by se lovk nad nimi nedal do pláe?" —
Jenerál vešed do svého kabinetu, svlékl se, natáhl bakory a domácí

kabátek, nastril cigarettu do dlouhé špiky, zapálil a bafaje postavil se

k oknu. Rozhlížel se zahradou od budky k budce.

Po špakovi nikde nebylo památky, jenom hubení, rozcuchaní,

oouzení vrabci skotaili po sntech, na nichž se blyštly nalité pupeny.

„Chuas Vašek — i to se mu zkazilo," myslil si jenerál. „Ale ani

nepísknu; aby ješt proto naíkal, ne? Ješt štstí, že do tch mých
nešli — darmo by se trápil. Beztoho to všecko byla hloupost — hádal

jsem se, huboval, bruel, a Anika zatím byla smutná —

"

Bafaje erstva, zaal bhati pokojem . . .

V té chvíli Rozvora byl návštvou u sleny Emi. Akoliv ho po-

bízela, aby usedl, zstal u dveí a hlad si vousy, mluvil vážn : „Prosím

vás, sleno, ite všecko jako za maminky; a kdyby jenerálovi v prádle,

šatstv nco chyblo, prosím, mn aby se to eklo, aby dost malinko

nepozoroval, nezanaíkal — kolikrát knoflíek udlá zlost — stejskal by

si ješt h, dív že to nebývalo — v kuchyni jsem se už taky stavil —

"

„Rate být úpln bez starosti," mírn odpovídala slena, „všecko

budu mít na pamti, a pro milostpaní to udlám, vždy mi kolikrát íkala

:

Sleno Emi, kdybych umela, neopouštjte je — " a slena Emi dala

se do pláe.

Rozvoroví rozklepala se ramena a zuby zacvakaly.

„Do podrobná mi všecko nejednou povdla," plaíc pokraovala.

„Tak tak," kýval Rozvora, ale dále nemohl.

„Mla jsem ji ráda a nikdo neví, co jsem s ní ztratila —

"

Rozvoroví tekly po tvái dv drobné slzy; stál nehuut a zle

zamraen . . .

„Jen žádnou starost, sleno, že bych já — vždy vím, jak vás mla
ráda! A jenom na jenerála pozor, je už starý a nikoho nemá — což
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pak já, já mám dti, vnouky — ale on má jen mne a je jako dít —
on je, sleno Emi, tuze dtinský!" a utev si ty dv slzy, do vous
skanulé, teskn se usmívaje, vážu kráel do svého pokoje.

Usednuv na pohovku, chvilku zamyšlen hledl na protjší stnu;
potom zazvonil si na Spatinku. Stavech piletl jako malý doskoka a

dlal poklonu za poklonou ; milostpán volal jej v hodinu tak neobvyklou,

že ekal poádný výtopek.

„Slyšíte, strejce, a mi jenerálovi dláte pomyšlení!" zvolna porouel
milostpán a postaviv se, tváil se co nejpísnji.

„Milostpane," vydechl strejc, „na svou istou duši slibuju — oka
s nho nespustím —

"

Rozvora zvolna, hroziv povznesl ukazovák, ale jen mlky pikývl.

Spatinka stál zase skren a jen zpod víek mžoural na pána.

„Co bude chtít, všecko! S tmi truhlíky jste mu udlal radost —
tu máte — vždy já vím — " a podával mu zlatník.

„Nejponíženji dkuju, milostpane, ale prosím, já všecko z lásky,

z pouhopouhé lásky —

"

„No dobe, jen berte ! A jak pak, Spatinko, nešlo by dát špaky
z našich truhlík do jeho? Je pravda, dlal to všecko jenom proto, aby

je sem pivedl, aby tu prozpvovali, ale — ale ta radost by pec jen

byla vtší !

" Rozvora hovoil skoro šeptem a velmi dvrn.
Spatinka se trochu narovnal a po tvái rozhostil se mu hloupý úsmv.
„Kdyby byli, milostpane, kdyby byli — ale jsou pry!" breptal.

Rozvora sevel oboí a oste podíval se na starce.

„Ulítli, milostpane, jen se obrátili —

"

Rozvora dal se do upímného, chraplavého smíchu.

„Ulítli," chrchlal, „inu, já to vdl — íkal jsem to — že jsem

to neíkal?"

„Éíkal, milostpane, íkal — na vlas!" klonil se Spatinka.

Ale Rozvora opt zamyšlen pešel po pokoji. Zastaviv se, vážn
zahledl se na strejce a pravil: „Ale je to chyba, Spatinko, pro jenerála

je to velká chyba. Chtl, aby se tu usadili, aby poletovali, prozpvovali,

aby tu byla radost, veselost — " v tom se pan Rozvora zajíkl. Honem
obrátil se k oknu a chvíli mlky hledl do zahrady.

„Inu, pravda, mrzelo by ho, kdyby byli v našich, ale jen kdyby

aspo byli," bruel ješt odvrácen. Potom pistoupiv opt ke strejci

pravil útrpn: „Víte, Spatinko, on jenerál je už tuze dtinský!"

„Je milostpane, je," nevinn pisvdoval Spatinka.

„To vám, strejce, povídám, a mi ped ním nepinknete, že ulítli —
na ho trápit, ne?"

„Právže, milostpane, právže — na trápit!"

„A te zas jdte, strejce, ale to vám povídám!" a Rozvora zahrozil.

Spatinka skriv se, již byl ze dveí. Po chodb šel zvolna, po

špikách, ale se schod jen sletl.

Spativ Rajtorala na záspi, kolíbal se k nmu ; nepromluviv, roztáhl

jen dla, na níž ležel zlatník a zašklebil se.

Ale nádvorník nemuknuv rozevel také svoji tmavou, mohutnou

pravici —
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Špatinku jako kd}'ž bodne. „Od koho?" zapištl.

„Od ekcelencpána — za ty truhlíky! A od koho vy?"

„Od milostpána — taky za ty truhlíky."

„Ale vždy ulitli!"

„Bodej že ulitli!"

Stáli proti sob beze slova; Rajtoral ml ústa až k uším, Spatinka

mrkal a tváil se špiat.

„To se veer sejdeme," nádvorník první promluvil.

„Sejdeme — a pro toho spratka Fidrmuce taky vzkážeme," pi-

svdoval Spatinka.

„Taky — a se napije."

Spatinka se trochu zamyslil. „Je v tom chyba, brachu — " po-

vídal smutn.

Nádvorník na široce otevel oi.

„Milostpaní nemla odejít —

"

„Ach Bože!" zhluboka houkl Rajtoral. Potom se zticha rozešli.

Rozvora propustiv Špatinku, voln vešel do pokoje pauina.

Bylo tam všecko, jako když byla živa; jakoby se byla jenom na

chvilku vzdálila. Šel krok za krokem, v právo v levo všecko prohlížel

a v duchu ji vidl šukající, pracující. Na všem spatoval ješt stopy

jejích prst, v duchu slyšel šustot jejích šat a vidl srdený úsmv.

Ztžka usednuv na pohovku, ruce tup složil v klín a hledl na

prázdnou její židli.

„Jenerál tu te chtl mít radost a veselost, zpv — a ona nám
zatím odešla!" plulo mu hlavou. „Já jen bruel, huboval, škaredl a ona

poád jen: tatínku sem, tatínku tam! A odešla tiše — po špikách —
jakoby nás nechtla trápit !

"

Rozvora zalomil starýma rukama a vzlykal hlasité . . .

Jenerál zatím odbýval návštvu u sleny Emi.

„Prosím, sleno Emi, tuze prosím, rate mít Vaška na starosti,

a co by poteboval, jen mi eknte," šveholil sladce.

„Rate být bez starostí, exellencí —

"

„A ty dti aby všecko mly jako dív — jen mi všecko eknete,

vždycky ho pipamatuju, má hrzu starostí a víme — on už je tuze,

tuze dtinský — " jenerál skren, soucitn se usmíval.

Slena Emi pisvdujíc také se tak usmívala.

„Ti chudáci a dostávají, co dostávali, aby nenaíkali — a víme,

Anika by se mrzela, kdybysme zapomnli. Musíme Vaška pamatovat, aby

si nenaíkal a nestejskal — v kuchyni jsem taky promluvil — vždy je

to chuas, sleno Emi, vždy je to chuas!"

„Všecko budu mít na starosti, exellencí, nebožka milostpaní nejednou

mi to nakazovala," vele odpovídala slena.

„Nakazovala — jakoby vdla, že odejde. O copak Anika! A my
86 tu jen vadili a hádali — a ona jen: tatínku! a Vojánku!" Jenerál

tesa 86 žalem, honem utíkal do svého . . .

Rozvora s jenerálem pišli k obdu s úsmvy na rtech. Rozvora

proti obyeji potásl jenerálovou rukou, jenerál poklepal Vaškovi ua záda.
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„Milý brachu, vím, že ti špaci ulítli, ale trápit t nebudu," m3slil

si jenerál.

„Cliudáku, kdybys vdl, že máš po radosti, že je konec s prozp-
vováním ! " tanulo v mysli Rozvorov.

Sotvaže však usedli a podívali se na prázdné místo panino, stáhlo

jim to hrdlo obma. Polévku tžce polykali a druh druhu se do oí
nepodíval.

Ale po hovzím mase byli pekvapeni oba: slena Emi pinesla

telecí kýtu ve vín nakládanou a tvaržkový závin.

Podívali se s talíe na talí, potom na sebe, ale neekli slova.

Teprve když Rozvora sáhl po závinu, jenerál pekvapen zabreptal: „Co
pak — tatínku, snad bys nejedl mouku?" a sám pitáhl si maso.

„Jen mne nech, jen mne nech, Vojánku — necháš maso ! tuhle si

ber, máme oba dost!" hlun káral Rozvora.

„Ne —-ne — já dnes maso, Vašku, já taky rád, rozumíš?" bránil

se jenerál.

„A já zas závin!" bruel Rozvora.

Jenerál pivel oi a pravil lítostn: „Ty, Vašku, vždy já ti rozumím
— to ty k vli mn —

"

„K vli tob — pro k vli tob!" huboval Rozvora. „Ale ty chceš

maso jen k vli mn —"

„Bodej, k vli tob —- au contraire, jen k vli sob, už se mi
ta mouka pejedla!"

Zstal tedy jenerál pi mase. Rozvora pi závinu; ale sndli toho

oba jako vrabci.

Dojídaje, jenerál v duchu rozvažoval: „Samotného ho u stolu nechat

nesmím — Anika vždycky zstala poslední a pohovoila."

Také Rozvora nevstával.

„Co je v Politik?" konen perušil ticho.

„Nevím, Vašku; víš —- já ji neetl —^ pjíš mi Národní," jenerál

rychle šebetal.

„Jdi — snad bys! Je to poád ješt plno tch voleb — samý
rámus — erti vdí, kam to u nás dojde!" bublal Rozvora.

„I ml, tatínku, je dobe taky trochu zadupat — v mi, hochu,

už se mi ta vná mírnost pejedla jako ta mouka; je poteba trochu

ohn!" a Zubr pohodil hlavikou jako mladík.

„Mhm — mhm — trochu, trochu, ale všeho moc škodí. Ale když

je chceš, s Pánembohem!" a Rozvora podal píteli Národní.

Jenerál dobhl pro Politik jako mladík.

Sedíce proti sob, pustili se do tení; ale za njakých pt minut

zatoulaly se jim myšlénky od politiky ke špakm.
„Kdybys ty, jenerále, vdl, že se nenakvartýrovali !

" myslil si

Rozvora. „Co pak jsem to neíkal, že je tady na n zima? Ale to se

starému hospodái neví ! Inu, já ti to íkat nebudu, prohrál jsi a na
bych té trápil!" a Rozvora mžouraje po Zubrovi, ml v koutcích úst

útrpný úsmv.
„Milý Vašku, máš po radosti!" táhlo hlavou jenerálovou. „Chudra,

skákal, že do tch kaplí šli, do mých že ani nepáchli. Brachu, byli to
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jeu kvartýrmajsti a jsou frr ! Ale já ti to, tatínku, íkat nebudu, vždy
jsi chuas — náramný chuas!"

Zase chvilku bloudili po ádcích.

„Nebo to už ví," zas Rozvoroví napadlo, „mrzí ho to, že prohrál

a nezmiuje se. I neboj se, Vojánku, já t trápit nebudu — Vždy on

je už takový dtinský."

„Snad to už spozoroval," i jeuerál rozvažoval — „no, jsou pry,

kaple zstaly leda pro vrabce, ale já se ti smát nebudu, to se neboj!"

a dtinn se usmívaje, znova ponoil se do tení. — —
Když asi po tvrthodin slena Emi vešla do jídelny, spatila tu,

co zde nikdy nevidla.

Zubr i Rozvora sedli proti sobe, každý v rukou noviny, jež jindy

nenávidl, úsmvy na rtech a — spali oba.

A to je povídka o špacích na Mlakách.

Jan Neruda.

Biograficko-literární studie od Bohuslava ermáka.

(Dokonení ásti I.)

osudky o tragoedii znly vbec nepízniv a jakoby k do-

vršení neúspchu chválena též souhra, zejména výkon

Šimanovského, který výjimkou v úloze Gianciotta svdomité
si veda, po zásluze potleskem byl obdaen.

Ponvadž v posudcích mnoho bylo nedvodného, dílem

i nepravého, o emž oprava referenta „Pražských Novin"

v ís. 18. t. r. uvedená, dostateným svdectvím jest,

hlavn však vi chabému pedstavení v král. stav. divadle, odhodlal se

Neruda „Fraucesku di Rimini" vydati tiskem, což též na náklad vlastní

u Augusty v Litomyšli záhy uinil, uvádje v pedmluv, že jej co spiso-

vatele, který požadavky svého díla zná a poklesky jeho nejspíše cítí,

provozování krom Šimanovského, kterému za umleckou snahu díky

vzdává, neuspokojilo, ponechávaje další rozhodnutí veejnosti.

A by snad zajímavo bylo, posudky asové, zvlášt „Pražských Novin"

dne 19. ledna t. r. a „Lumíra" (18G0. Díl L Str. GG.) v strunosti

uvésti, neiníme tak, ana by vc tím nezískala. Dostait zmínka o nich

a soud, že byly pro Nerudu tém zdrcující, a více autoritativn, než

dvodn, jsouce z ásti plitké i liché. Nejvážnjší, ponvadž dosti objektivní

a z hlediska doby a pisatelova odvodnný posudek podal Gust. l*tleger,

však i ten, jak výše uvedeno, v Nerudov asopisu uveejnn, nikterak

nezní pízniv, an „Francesku di liimini" za nešastný dramatický pokus
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považuje. Že jej s vzácnou liberalností Neruda do „Obraz života" pijal,

nejeví arci, že by s ním byl souhlasil, ale spíše pravdpodobno, že uinil

tak vi planjším posudkm „Pražských Novin" a „Lumíra". Má i po-

sudek ten své vady, hlavní ovšem, že k zvláštnímu reálnímu pojmutí

básníkem zdramatisovaného dje nepihlíží, ale opt autoritativn výtky

a poklesky, tu vážnji, tu slab odvodnné hromadí, jichž valná ást

toliko s hlediska pisatelova, jenž dle tehdejšího Lessingova názoru o dra-

mat soudil, svou oprávnnost má. Však i s tohoto hlediska zdá se nám
posudek nedokonalým, an tragoedii v celistvosti na zeteli nemaje, pouze

hlavních osob Fraucesky a Gianciotta, obou s neporozumním snah básní-

kových, skrovné též Paola a Gerchiho se dotýká.

Spravedlivjší posudek mohl, objektivn si veda, anonymní feuille-

tonista „Národa" r. 1864 ís. 162. vzhledem na uvedené posudky a

reální ráz prosy Nerudovy o „Francesce di Rimini" pronésti, však strannost

a nedostatek studia svedla jej k tak nicotné recensi, že k ní zetel bráti

a ji snad vyvraceti bylo by prací hodnou dona Quichota, jíž se rozumn
vzdáváme.

Okolo nového roku 1860 vyšedší humoristický almanah „Krakonoš"

obsahuje od Nerudy psobivý dramatický žertík „Nevsta" (str. 77.—86.)

Obsah jeho jest ten, že ženich, jejž nevsta miluje, bez vdomí jejího

rodie o ruku její požádal, ímž tato jeví se pohnvána a své rzné
city a pobouenou obrazotvornost odhalujíc, na konec klidn štstí svému

se podává.

Poátkem r. 1860 redigoval Neruda druhý roník „Obraz života",

vydávaný, jak zpomenuto, nákladem a tiskem Ant. Augusty v Litomyšli,

snaže se, aby krom tisku nehledného a chabých obrázk, což s nedo-

statky venkovské tiskárny souviselo, udržel se obsahem na výši roníku

prvního, což se mu tušíme podailo, an svží kruh stoupenc „Máje"

jej dle sil podporoval.

Že té doby asto do Litomyšle zavítal a zde se též delší dobu

pozdržeti musel, jest nepochybno. Uritým dokladem k tomu jest neda>

tovaný, však patrn v zim toho roku slen Holinové psaný list, jenž

o dvrnosti a vroucí nžnosti milujících zárove svdí. Zní následovn :

V Litomyšli 1860.

„Sotva že si mohu minutku pišetit, abych Tebe pozdravil. Korre-

ktury se v právo a v levo hromadí k pravým haldám a mn brní už

hlava z toho spchu a z tch rozmilých nesmysl. Líbám Té Anoušku

v duchu, v mn ale, že mn toto políbení není také milé, jako když

T líbám bez ducha. Dnes veer budu tak nešasten, že sob stále o Tob
myslit budu, jsi-li u Gorského, nebo ne. Budeš-li, nu tedy tani rozumné

a nenasty se mi, sic hodím po Tob odtud tou snhovou koulí, kterou

mi vera švakr Heydukv okno rozbil. Tvj kvapn sice, nicmén
neiteln píšící Jan Neruda."

Vzdor redakním starostem, o nichž se ásten v listu zmiuje a

které hlavn v prvních msících r. 1860. na nj dolehly, an valn tvrí
talent spolupsobiti musel, napsal té doby, aneb již díve zapoatou do-

konil a k tisku pichystal veselohru „Žena miluje srdnatost", která
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v tetím roníku „Máje", opt za redakce Hálkovy, na str. 299.—347.

byla uveejnna. Co motiv ástený k ní uvádí Neruda francouzskou

anekdotu, jíž blíže neoznauje, zdá se však, že to byla táž belletristická

drobotiua, dle níž Isidor Heller v „Bohemii" r. 1842 ís. 1.— 12. svou

novelku „Der Schein trilgt", neuvádje spisovatele, ale pouze „nach dem
frauzosischen" vzdlal. toucímu tuto práci a Nerudovu veselohru na-

padne ihned shodnost látky, takže recensentu „Lumíra" (1860, Díl 11.

Str. 713.— 714.) zazlívati nelze, když uvádí, že spracována dle novelky

z „Bohemie" r. 1842, ale zamlení, že novelka vzdlána dle originálu

francouzského, an Neruda motiv francouzský zvláštní poznámkou piznal.

Obsah veselohry jest následující. Višínu, bohatému statkái, ovdoví

mladiká a sliná dcera Adéla po plletém manželství. Aby se ze zá-

rmutku probrala, jede s ní do Itálie, pibrav za spoleníka pítele svého

Volšovského, kterému naklonnou se jeví, doufaje, že oba cestou se sblíží

a ruce sob podají. Však náhodné pepadení lupii, pi kterém ozbrojený

Volšovský též zbraní opateného Višína vi možnému poranní Adély

od boje zrazuje, zpsobí ochlazení mezi nimi. Mladistvá vdova, jsouc mysli

statené a oekávajíc, že ji Volšovský zbraní hájiti bude, ano lupi
nebylo mnoho, pojímá proti nmu pedsudek, že srdnatým není a jen

z toho dvodu, ježto srdce pro nj mluvilo, zamítá po cest vele jí

nabízenou ruku jeho. Jako pán rozešel se i sluha Volšovského Václav

se služkou Adélinou, hezkou Kateinou.

Oba dva odjeli na to na cesty a vracejí se po dvou letech ped
polednem, jen mimochodem se zastavujíce, do domu Višínova. Volšovský,

setkav se nejdíve s Adélou, jeví chladnost nápadnou, což tuto vzrušuje

;

rovnž staten vede si též Václav s Kateinou. Shledání se s Višínem

jest ovšem srdené. Statká pinutí Volšovského, který téhož dne odjeti

chce, že pobyt svj do druhého dne prodlouží, k emuž nemálo pispívá

okolnost, že synovec téhož, mladý malí Vilím, klerý horoucn po Itálii

touží, v dom jest hostem. Vedle nho žije tu pohostinn též Hermanu,

sliný, mladší muž z lepší spolenosti, však zadlužený a pro nepravou

smnku vzením ohrožený, který stateností se holedbaje u mladé vdovy,

jež u pítelkyn své jej poznala a do domu pozvala, nevšední pízni se

tší. Zálusk jeho na bohatou, svží Adélu jest patrný.

Krom toho nebezpeného nápadníka pozná Volšovský, vzdor líené

chladnosti Adélu posud milující, též smšného soka, sousedního statkáe

Ržiku, který opíraje se o píze svých hospodyní a služek za neodola-

telného se má a také o ruku Adélinu se uchází.

V situaci, v jaké se ocitnul, dbá Volšovský toliko o Hermanna,

s kterým se záhy srazí, upíraje mu hodnost kapitána u prvního pluku

papežského Švýcar, jíž se honosil, an všecky dstojníky toho pluku

znal. Adéla vytrhne tenkrát Hermanna, kterého Višín podezívá a o nmž
informaci z Prahy do zítka eká, z nemilé tísn, opovrhujíc nemužuým
podezením a odejdouc s ním nápadn.

Po obdo stílí se v zahrad z pistole do tere, pi emž Volšovský

jistotou rány Hermanna zahanbuje a když se ten vynáší, že se zvlášt

v stelb do vcí rychle mijících vyznamenává, ptáka v letu sestelí.

Hermann jest zaražen, však opt jej bere Adéla v ochranu, pochybujíc,

44



680 Bohuslav ermák:

zdali by Volšovský tak pevnou ruku ml vi lovku. Rozumná od-

pov tohoto neuspokojuje Adélu, která na chvíli se odstranivši, s balkonu

patrového domu, vinným keem zdola zarostlého, rozvitou rži nabízí

tomu, kdo jí bez užití schod první dosáhne. Mezitím co Ržika, který

pi stelb spal, pro žebík bží, vyšplhá se Vilím, pedstihna Hermanna,

po rév k balkonu a obdrží rži.

Adéla, posu v hloubi srdce Volšovskému naklonná, používá té

okolnosti, aby jej žárlivostí z chladnosti, kterou vi ní zachovává, vy-

rušila. Poíná si s Vilímem u stolku zahradního, kde káva se práv
rozdává, dvrn šeptati, budíc v nm neekané nadje, což Volšovský

pozoruje a ve prospch Vilímv rozešuje, svoliv, aby hned na cestu do

Itálie se pipravil. Uhodnouc své sklamání, ana strýce se synovcem

v, nejlepší shod vidí, nutí Adéla za hovoru pi káv, kde o emancipaci

ženské a srdnatosti živ se mluví, Hermanna, aby Volšovskému do ei
skoil, což ten uiní. Když jej za to Volšovský nezdvoilcem a nestoud-

ným zove, vyzývá Hermann, opt na pokyn Adélin. Volšovského na

souboj, který tento chladn a posmšn odmítá. Na poznámku Adélinu,

že nenávidí každého zbablce, odpovídá Volšovský úinn a dvorn. Když

pak mladý Vilím za strýce k souboji se nabízí, vystupuje Višín a zabra-

uje tomu, odvádje Volšovského se synovcem od stolu, aby procházkou

se ochladili a zve Adélu, aby za nimi pišla — „ale sama". Hermann
bére ta slova za vypovzení z domu, však Adéla porouí mu, aby zstal,

nesouhlasíc ovšem s nucením Volšovského k souboji, ani s vypovzením

jeho z domu, an zítra odjíždí.

Vlastní píiny, již Adéla v srdci kryla, se Hermann nedovídá. Pro

nho, který vi své smnce k rychlému zakonení pomru svého k bo-

haté vdov smuje, jsou po Višínov odpuzení chvíle k rozhodnému

jednání drahé. Na vše odhodlán a vda, že Adéla z rána v blízkém háji

u pomníku kozáckého dstojníka, který zde pi obran její babiky za

francouzských válek zahynul, obvykle prodlívá, nastraží pomocí svých za-

kuklených pátel loupežné pepadení, pi kterém život její zachrániti a

tím i ruky její dosíci doufá. Vc se jakž takž povede. Hermann osvobodí

Adélu snadno z rukou lupi, kteí se pi objevení se jeho po malém

odporu na útk dají, však náhodn sem zabloudivší Volšovský stihá je

a zmocní se jednoho, jakéhosi Ludviga, ímž celá nástraha odhalena.

An zatím též Višín z Prahy o Hermannovi jest informován a Volšovský

jej kompromitující list ohledn nepravé smnky, lehkomysln pohozený,

nalezl, jest tento odsouzen. Odklízí se také rychle sám z domu.

Adéla sklíená a vysvtlením o neužití zbran pi pepadení v Itálii

o velém citu Volšovského k sob usvdená, stává se chotí jeho, jako

Kateina Václavovou. Opozdivší se Ržika bére arci košem, tše se, že

Adéle chystanou kyticí poctí vdnjší svou hospodyni.

Jak z obsahu zejmo, jest osnova za motivu sice pijatého, však

samostatn pedvedeného, pro veselohru šastn utvoena. V provedení

jeví se již nkteré slabosti. Hlavní zdá se nám býti záhada nžných cit

obou hlavních osob, Adély a Volšovského, iníc hru ponkud mlhavou.

Jasnjším vytknutím toho, co pi bedlivjší etb prosvítá, byla by

veselohra získala. Neuritost charakter krom ovšem samorostlého
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Ržikova, který svou upímností poutá, vytýká celkem nikoli neprávem

Nerudovi již výše zmínný referent „Lumíra", tvrd, že i dialog jest

neobratný, což arci pehnáno, a upíti nelze, že není již tak živý

a humorem a myšlénkami jiski-ící jako u prvních dvou veseloher Neru-

dových, „Ženicha z hladu" a „Prodané lásky", jichž rázem píbuznou,

dramaticky úinnou družkou veselohra vzdor svým vadám jest. O nešastném

posudku „Pražských Novin" ís. 148. (24. ervna), jenž Nerudovi radí,

aby veselohru pod názvem: „Drzá žena nechá si líbit hrubianství- v areu
pedstavovati dal a dle této myšlénky obsah doje pekrucuje, nelze ovšem

zmíniti se jinak, než o nem zhola absurdním.

Tém souasn s „Májem" v kvtnu r. 1860 vydaný almanah

„Rže", sestavený Frant. Schwarzem a E. H. Lipnickým, jehož istý

výnos vnován ochotnickému divadlu v Sobslavi, vykazuje od J. Nerudy

básnické píspvky: balladu „O tech kolech" a „Ohlas italských písní"

1.—6., které oba v „Knihách verš" nalézáme, a prosaické: arabesku

„Ty nemáš srdce" a fragmentarní listy „Z pamti koujícího herce",

které rovnž oba do své sbírky „Arabesek" pijal.

V „Obrazech života" nalézáme v prvních pti sešitech od Nerudy

t. r. v ásti básnické dv ballady „Mrtvá nevsta" a „Nestálí druhové",

dv romance „Proudící voda" a „Jako do skoku", zlomky z vtší básn
lyrické „Mnich" a popvky „Z kraje" I.

—

XI., krom toho peklady

básní z V. Hugových „Legend vk" a sice: „Svdomí", „Mahomet" a

„Rolaudova svatba". Mimo tyto peklady, romanci „Proudící voda",

zlomky z vtší básn lyrické „Mnich" a popvek pátý („Popohání volky

svoje") a osmý („Jak to pijde") „Z kraje" ilvedl všecky ostatní básn
ve svých „Knihách verš". V prose uveejnil v pti tchto sešitech

arabesku „Z Litomického kalendáe" a humoresku v dopisech „Z tobolky

redaktorovy", kterou do svých „Arabesek" vzal, „Pražské povsti" I.—IIL,

jakož lánky „Na Volšanském hbitov" a „Zlatá ulika na Hradanech".

Vedle toho psal etné literární a divadelní referáty.

Dle oznámení na obálce 5. sešitu „Obraz života", náhodn pi
exemplái uuiv. knihovny pražské zachované, aby se práce, svdící
redakci, zasílaly do ís. 255—HI. v ostruhové ulici v Praze, poznáváme,

že se Neruda s matkou bu v kvtnu t, r., neb o nco díve z domu
233—HL „u dvou sluncí" do nkdejšího bytu v dom „u tí erných
orl", který ís. 255—HI. má a kde, jak uvedeno, za živobytí otcova

v pízemí krátký as pebývali, pesídlil.

Nkdy koncem kvtna, neb poátkem ervna r. 18G0. odjela zase

Anna Holinova k babice své, Marii Šubrtové, do Kuíua na zotavenou,

kamž jí Neruda opt nkolik list psal, které vi jeho pomru k mi-

lované dívce a též jinak jsou zajímavý.

Dopis 15. ervna psaný zdá se nám zvlášt vzhledem k produktivnosti

Nerudov, výše vytknuté, a duševnímu jeho stavu vi literárním a po-

litickým pomrm významným.

„Mn se vskutku po tob stýská Auoušku," praví v um po in-

timním úvodu. „Ta cesta do Knína pipadá mi jako svíka ve vzení.

Byl jsem strašn blaseován, všeho pesycen, proto že doba naše jest pro

mne dle našich pomr smutných píliš shnilá a já v ase, kdy by cli

41*
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nejradji všechnu duševní sílu napínal, s malikostmi se

obírati musím. Zcela se vyšinout z panujících pomr a pracovat

o sob na njakém klidném díle nemohu za mnohou píinou, za tou

na p., že klidnjší ty moje práce se neuznávají a pak také za tou,

že už jsem takové „enfaut perdu", které ani okamžik na nic jiného

myslet nemá, než na šarvátky. Zábavy mne také už více netší, jak sama
víš, a tak mi zbyly jen vždy okamžiky s tebou strávené, kdež jsem

ovšem za krátko nemocného svého rozpoložení se zbyl. Ty's roztomilé

dít ve všem a proto lovk také starostí u Tebe lehce zapomíná. Piš

mi mnoho, dvacetkrát víc, než já Tob, potebuju toho víc než Ty,

jelikož nedovedu si už tak v myšlénkách zahrát jako Ty.

'^^^j
J. Neruda."

Dopis 26. ervna datovaný jest krom milostné své stránky též

politicky intressantním. Zní takto

:

„No tak vidíš,

drahý Anoušku,

že jsem se nezmýlil. Napsal bych Ti dlouhánský list o Tvé maliké a

kratiké zlob. Což ale s díttem, které te „Lásku k básníkovi" a

v praksi jí tak krásn do louže pomáhá. Teba bys byla takto roztomilou,

dátkem pece zstaneš. Bavívám se tím, že si T myslím bu v pokoji

u babiky, jak si s obrázky nebo pravopisnými chybami pi psaní na

mn hraješ, bu v zahrad, kde zase myšlénky Tvé hrajou si se mnou,

jako moje s Tebou. Mám takto poád dtskou Tvou mysl ped sebou a

nepekáží mu žádná konsekvence z ní. Co se týká deputace, o níž

pravíš, že jí nerozumíš, vím tvému nerozumní. Rieger a Macháek
(švakr Sklenáv) podali ve Vídni vlád petici, v níž se žádají politické

noviny, v níž se mluví o národním divadle, museu, matici, o eských
školách, špatných úednících, nespravedlivé správ, o neeské íšské rad,

o bitv blohorské, o vrných Ceších a jiných hloupostech více. Není-li

to nestydatý lid, že ekne všecko pímo — což?

Zítra odešlu asopisy.

Odporuuju se Tvé nemilosti a doufaje, že T i babiku „s tmato
parma ádkama" pi dobrém zdraví vynatrefím, zstávám Tvj

Jan Neruda."

Tou asi dobou zamýšlel Neruda ve srozumní s Ant. Augustou vy-

dávati „Obrazy života" svým nákladem a zadal také o úední k tomu

povolení. Tisknouti chtl je v Litomyšli, jsa odhodlán tam se pesídliti,

doufaje, že jej milovaná Anna co cho na venek bude provázeti. Bhem
ervence r. 1860. zdá se, že se již dosti vážn na to myslelo, a po-

volení k samostatnému vydávání asopisu se protahovalo. V tom a poli-

tickém ohledu jest zajímavým dopis 29. ervence t. r. psaný, který zní:

„Milý Anoušku!

Ty's jako aprílový den, hned jasný a parný, že si lovk kabát

svléká a zcela po domácku mu je, hned zase zamraený, že se lovk
rychle zahaluje a utíká. Nu, te je pro okamžik zase hezky a vyhívám
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se na sluníku. Babice ekni dátko, že to bude tak brzy, jak

brzy jen možno bude. Od záí bude vycházet eský, politický list

pod redakcí Krasovou, v redakci budu sedt také já s Tonnerem, Vávrou,

Dr. Uhrem, Liblínským a Majerem. Barák posílá Ti svou gratulaci, taktéž

Schwarz, Líbá t Tvj
j^ Neruda."

V prvních dnech msíce srpna r. 1860. napsal asi za veselé nálady,

maje nám již déle v hlav, svou „Merendu nestídmých", dramatické

capriccio o 1 jednání, která brzy na to v „Humoristických listech"

(Ro. 11. Str. 369.—-415.) vyšla. Struný obsah žertíku jest následující:

V nejmenovaném, patrn menším mst eském, utvoil se pod

pedsednictvím jakéhos Adámka, nepochybn dle vzoru anglického, spolek

stídmosti, zapovídaje lenm svým i nejstídmjší požitek vína a také

tanení zábavy, proti kteréž výstednosti mšan Bohatá za souhlasu

s jinými rozumnými sousedy pi tanení merend hodlá založiti spolek

nestídmých s heslem „Moderata durant". Mezi rokováním, které se

v salonu vedle tanení sín dje, pichází tulák Kaer, piják a filosof,

chtje posloužiti spolku pouením v pití. Poznav, že spolek jen žertovn

„nestídmým" slouti má, skládaje se z lidí velmi stídmých, lituje, že

sem zašel s nadjí dobe se napíti.

Bohatá, jemuž se originální chlapík líbí, odkazuje jej do vedlejší,

menší svtnice, aby se tam usadil a nevadí-li mu samota, pil. Mezitím

co ten obmyšlen dobrým vínem v osamlou svtnici se uklízí a rokování

znovu zapoíná, vlekou sklepníci do salonu lovka, který za dvemi
naslouchal a jednoho z nich k tomu navádl, aby mu seznam pítomných

hostí pinesl a u tch, kteí více pijí, hvzdiku piinil. Jest to Adámek,

pedseda spolku stídmosti. Bohatá odevzdává jej k potrestání sklepníkm,

kteí sto chutí jeví, jej dkladn poznamenati, že však o milost prosí,

nabízí mu, aby bu máz vína vypil, neb veejn Kaera objal, aneb pi
polce sólo zatanil, jinak že citelnému pokárání neujde.

Adámek odhodlává se k vypití vína, jest však nucen píti je pi
jednom stole s Kaerem, který samoty pozbaven, rád s ním si usedá.

Po pemožení uevrlosti nad tím, že mu ten tyká, baví se Adámek se

soudruhem svým dobe a pije na zlost teprv, když taneníci a tanenice,

vyšedše ze sálu, kolem nho chodí. Také paní Lacinová, sveži posud žena,

jejížto muž lenem spolku stídmosti jest, pichází s hloupou svou dcerou

Kaenkou, která ráda taní, na merendu a tší se z pítomnosti Adámkovy,

doznávajíc, že také její muž tajn víno pije, dávaje si soudky v bednách

pivážeti s nadpisem: „Knihy".

Mezitím co Adámek, rozpiv se, Kaerovi se svou bohatou nevstou
Náhlovskou se pochlubil a jej v plái objímá, pichází tato se leny
spolku stídmosti, aby milovaného pedsedu ze zajetí vysvobodila. Již

napilý Adámek nedbá však jí ani ostatních len spolku stídmosti a slyše

hráti hudbu obrací se k Lacinové o tanec, klopýtne však s ní po nkolika

taktech a klesne k zemi. Také Náhlovská z hoe nad tím upadá do

mdlob. Bohatá dává oba šetrn odnésti a raduje se, mezitím co zábava

dále pokrauje, že bez spolku, který nyní pozbyl úele, vítzství uad

spolkem stídmosti dosáhl.
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Jakkoli žertík tento vážn posuzovati nelze, nedá se upíti, že i zde

Neruda vzácný svj talent pro veselohru jeví, o emž záplet a samo-

rostlá, psobivá osoba Kaerova svdí.
Té doby byla již Anna Holinova v Praze. Ježto povolení k samo-

statnému vydávání „Obraz života" posud nešlo, pobledly jaksi obapolné

nadje na satek a uhasly tém, když Neruda stal se eským žurnalistou.

Politický list, o kterém se v dopisu, výše uvedeném, k Holinové

zmiuje, soud, že 1. záím bude vydáván, Krásv „Oas", poal sice

teprv 1. íjnem vycházeti, však k redakci jeho, jak rta J. Svátkova

„To dobré srdce Nerudovo" ve „Vzpomínkách" (Prémii „Umlecké besedy

na rok 1894.") na str. 80. dí, pozván Neruda již pi zakládající schzi,

dne 22. záí r. 1860 v sále Steleckého ostrova odbývané, nikoliv ovšem

s Dr. Uhrem a Majerem, o nichž v dopisu se zmiuje, ale vedle správn

uvedených s Dr. Sladkovským, K. V. Hofem, Zelinkou a Donovským,

o kterých zmínky neiní. Služného vykázáno Nerudovi 600 zl. jako

J. Svátkovi. S tímto roním píjmem a nevalným asi honoráem, který

mu z redakce „Obraz života", poítaje v to i práce jeho, plynul, obával

se asi Neruda založiti si v Praze vlastní domácnost, nehled ani k tomu,

že matku starou, již miloval, musel by byl opustiti, ímž odklad satku,

který se stal trvalým, dá se vysvtliti.

Psobnost jeho v redakci vycházejícího „asu" byla asi z poátku
rzná, a snad hlavn feuilleton, literární zprávy a divadlo ml na starosti.

Sám napsal, pokud jsme, probírajíce se prvním tvrtletím „Gasu" od

1. íjna do 31. prosince 1860. shledali, tou dobou jediný feuilleton,

první to feuilleton eský, 15. listopadu t. r., nadepsaný „Karel Hynek
Mácha", který, pln podepsán, v zajímavém svém úvodu zní:

„Prosím t, ujednejme smlouvou, že nenecháme už nikdy srdce pukat !",

pravil ke mn kdysi mj pítel F., když jsem mu práv roztomile špatn

byl peetl konec jedné ze svých básní, který znl:

„A když už nejvíc blahé moudrosti
se v srdce shhikne,

bu zponenáhla pak se umoí,
bu náhle pukne."

„Vždy nám ti lidé beztoho stále Máchovský weltschmerz vytýkají." —
Nevím už, jak jsem se tenkráte bránil, jak jsem odvodoval, že Mácha
psal tak, jak mu jeho doba kázala, že doba ta ješt neukonena a že

tedy jinak psát nemžeme, nevím ani, zdali jsem vzhledem na ten ostatní

„lhostejný a malicherný a mizerný" svt kolem nás necitoval Meiszné-

rova slova

:

Dort ruht gewiss der Jiinger dumpfe Gilde
um ihn geschaart in ódem Ohnmachtschlaf
und weiss vom tiefen Weltschmerz nichts, der wilde
das grosse Herz des heii'gen Dulders traf. —

"

vím však, že F. ml pravdu, nám všem známou pravdu, poukazoval-li

k tomu, že se nám bez toho dosti už „toho Máchování" vytýká. „Vjeli

jsme do literatury" vší silou mladých let a ohnivé ješt obrazotvornosti,
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jaký div, že jsme pede všemi k básníku pilnuli, který se nám stkvlou
svou fantasií objevoval co ideál všeho, cokoli bychom dosáhnouti mohli,

když i teba ne následovati mli." Vedle sliné stránky feuilletonní

zdá se nám úvod tento dležitým, že rozumn vysvtluje, pro kruh

„Máje" zbožoval Máchu, a zle vytýkaný mu proto byronismus, jenž velmi

podízen na psobil a ne dlouho, na pravou míru uvádí.

V ostatních sešitech 6.—10. „Obraz života" r. 1860. nalézáme od
Nerudy v ásti poetické: „eské verše" I.

—

Y., jež krom básn I. do

svých „Knih verš" pojal, v ásti prosaické : „Pražské povsti" IV. a V.,

„Historky ze železnice" I.

—

III., arabesku „Co cestující fotograf sobe

zapisoval", lánek „Upomínka na Klicperu" a hojné zajímavé zprávy

o literatue a divadle. Druhým tímto roníkem „Obraz života" koní
pi nich též redakní innost Nerudova, z ehož souditi lze, že povolení

k samostatnému vydávání bu mu úadn bylo odepeno, bu došlo již

pozd, kdy redakci dalšího roníku v ruce J. Jahnovy pedal. Abychom,
což záhodno, na konec povdli, že se vzdor odkladu se satkem Neruda
s Annou Holiuovou v hnvu snad nerozešli, mžeme listem, jenž posud

zachován, zjistiti, že oba sylvestrový veer na novomstské bašt spolu

s Hálkem a j. Nerudovými páteli animovan strávili a za hrozného dešt
již v novém roce na Malou stranu jeli.

V novém život.

Napsal M. A. Šimáek.

(Pokraování.)

XVI.

•ozcitlivlá a rozbolestnna vidla vše neobyejn živé a

do nejmenších podrobností.

Lžko bude celý den rozestláno a pokoj naplnn
trpícím zjevem nemocného, tmi tesknými jeho pohledy,

tmi smutnými jeho úsmvy . . .

A pak tmi bolestnými vzdechy a tím hrozným

kašlem, kterým se plíce rozpadávají . . .

Bude se nutit ven, aspo do zahrádky, nebo na trávník. A ona jej

povede a bude tam s ním sedat na rozkládací židli, hledt na eku a na

ty lesy za ní, jež budou pro ni od té chvíle jako uzamený ráj.

Ale snad ani nebude moci ven, a jen u oteveného okna bude

dlívat v pokoji anebo s lžka k ní hlavu obracet se zoufalým, lou-

ícím se pohledem. A bude íkat: „Jdi, nezdržuj se k vli mu, jdi si

do lesa, jdi, když t zvou ..." ale kterak ona pjde, vidouc ten

lítostivý, ba až závistivý pohled zkalených jeho oí?
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A kdo mu poslouží, bude-li ona pry? — A pijde-li na zas

chrlení krve —

?

V nocích ji budou plašit spánek jeho vzdechy, a keovitý jeho
kašel ji bude budit z dímotných sn.

A celý pokoj naplnn bude výparem potu a nemoci, tou atmosférou
tžkou a dusivou, která jist v Praze doma zhoršovala její stav.

A te, sotva že je jí lépe, sotva že ustal trochu kašel a první

známky dávno necítné svžesti pronikly znavené slabé tlo, sotva první

stopy vracejících se sil rozproudily se jí v krvi a sotva první pvaby
nového života se ped ní rozevely, zas má být vydána výdechm cho-

roby, zas kus bolestné minulosti má se sem za ní pivalit a zatarasit jako
tžký balvan vchod k nadjím a radostem krvav vybojovaného nového,
lepšího domova?

Je to však její bratr!

Ale jen kdyby mu byla pomoc!
A což uškodí-li mu cesta a zeme-li jí zde? —
Ne, ne, ne — na každý zpsob vymluví to matce. Byla by to

velká zodpovdnost!

A Lojziéka ustala plakat, otela si tvá a rozhlédla se po pokoji.

Do nejzazších kout byl ozáen poledním sluncem. Oko se jí vyjasnilo

a hlavou provinilo se píjemné vdomí, že možno nebezpeí odvrátit.

A že je pro to dvod, podstatný rozumný dvod! Ano, že je to

povinnost

!

A hned zas rozestely se ped ní ty dopolední pedstavy dalekých
výhled, tch procházek po ozáených lesních svazích podél zastínného
potoka, tch bleskotajících ploch rybník v rámci nehybného sítí a rá-

kosin, i obraz opálené tváe pana uitele Ventury s tím jasným pohledem
svtlomodrých oí, které dovedou tak vnímav, tak byste nahlížet do
záhyb kraje i pírody.

Avšak úsmv duše vzbuzený tmi pedstavami, lan znova zachy-

cenými, dlouho nepotrval. Rozešel se jako lesk zadechnutý vlhkem.
Jakýsi neklid, jakási nespokojenost jej prosákly, potrhaly zatanulé ped-
stavy píštích vycházek a vyplnily trhliny obrazem souterainní kuchyky
s bledým smutným hochem na odestlaném lžku, lapajícím otevenými
ústy tžké vlny rozpáleného vzduchu.

V tomto nepokoji a zmatku usedla Lojzika s paní Kaškelínovou
k obdu.

Na zvdavou otázku staré paní, jaké zprávy dostala z domova,
Lojzika odpovdla jen zcela neurit, z bázn, aby ji paní Kaškelínová

k niemu nepemlouvala.

Nezná pomry, a mohlo by se jí to zdát tak snadné, na smrt ne-

mocného hocha sem vzít.

Ale po obd, v touze se upokojit, sama zala vypravovat smyšlenou

píhodu o njaké své známé, která byla stížená tuberkulemi a již na

umení a kterou mermomocí poslali ven, z domova, od rodi, a která

tam venku u cizích lidí zemela.

„Bylo to ukvapené a nemoudré, když už se vdlo, že není po-
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moci," zakonovala svou zprávu plna neklidného oekávání, dá-li jí paní

Kaškelínová za pravdu.

„Prosím vás, lovk doufá do posledního okamžení," omlouvala

prost stará paní.

„Ale když už léka pec vyslovil zcela nepokryt, že není na-

dje — ?"

„Snad si to nemocná pála, to nemžete vdt. Snad jí chtli vy-

plnit jen poslední její pání."

„Ale bylo by bývalo moudejší, vymluvit jí to."

„Inu, jen že v takových dobách nerozhoduje, co je moudejší. Tu
rozhoduje cit. Vidli, jak po venkov touží, jak oekává od nho svoji

spásu, a tak jí to nechtU odepít."

Lojzika všecka neuspokojena a podráždna pesedala na židli a ne-

trpliv skládala rozložený ubrousek.

„Kdyby jí byli šetrn ekli, že si ublíží cestou, byli by rázem

umleli to pání a uspoili jí smrt pod cizí stechou," namítala neústupn

s jistou už nakvašenou drazností.

„To jim nemžete nikdy vyítat ! Jist mysleli s ní dobe. Jist

sami doufali, že se jí venku poleví. Vždy ji pec mli rádi — ne V"

„Ovšem že mli," ekla Lojzika po chvíli hlasem zmírnným, cítíc

na sob pohled mateských oí paní Kaškelínové. „Ale práv láska bývá

ukvapena a — Podívejte se, paní Kaškelínová — " zaala živ, jako

v náhlém rozhodnutí, neskonivši pedešlou vtu, „kdyby mj bratr,

který stn, byl nyní na umení, a matka mi psala, abych ho k sob
vzala, mohla bych tu zodpovdnost na sebe vzít?"

„Kdyby léka mu to dovolil anebo snad dokonce radil, pro byste

nemohla?"

„Te ke konci srpna? Když už den se tak krátí a veery jsou

tak studené?" podotýkala drazn, s jakýmsi tónem údivu ve hlase, že

paní Kaškelínová neshledává i v pouhé myšlénce takového návrhu nic,

co by vzbuzovalo pochyby nebo námitky.

„No, není to ješt tak zlé," usmála se stará paní.

„Není, ale jak dlouho to potrvá?" sesílila Lojzika opt hlas,

ponvadž ji dráždilo, že stará paní nebude jí do noty. Píil se jí její

klid, její trplivost, její jakási odevzdanost, s jakou by nepochybn pi-
jala podobné eventuality. „A co potom, až budu chodit do školy — ?"

dodala jako poslední dvod, po nmž oekávala ústup staré paní.

„No, vždy já bych ho už také njak ošetila," svým klidným hla-

sem pravila paní Kaškelínová a jemn se usmála. „Panu ídícímu, co

u mne zstával, jsem se nco nasloužila! Celé týdny kolikrát nemoh' ani

z pokoje."

Lojzika jen povzdychla, jakoby chtla íci „ano, ano — pkn se

to mluví — " a zamlela se. Bála se už dále palivou tuto vc roz-

pádat, cítila, že by se tím hovorem jen ješt víc rozžhavila.

Neuspokojena a rozmrzena zvedla se po chvíli a odešla do svého

pokoje s úmyslem, že matce odpoví. Uchystala si péro a inkoust, pi-
pravila papír a sedlá ke stolu. Ale záhy povstala a rozchodila se po

pokoji. Byla v novém duševním boji. Útoila sama proti sob otázkou,
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pro paní Kaškelínové neekla pravdu celou a nezakrytou? Pro hledla

vc obejít, pro se bála, aby jí paní Kaškelíuová nedomlouvala vyhovt

matinu páni? —
Byly v tom všem kliky, neupímnost, úmysl vyzkoušet, nebyla-li

by paní Kaškelínová ochotna pihánt vodu na mlýn jejích skrytých zá-

mr, a když vidla, že nikoliv, opatrné couvnutí a utnutí dalšího roz-

hovoru. Krátce nehezké jednání, ale pro? Pro?!! —
„Z irého sobectví," ozvalo se kdesi v záhybu duše nesmlým pi-

znáním, ale hned tu byl celý píboj námitek. Le proti tm vyvstávalo

svdomí, pozvedlo každou a tepalo jí, až se zjevila v celé své nahosti.

A18 Lojzika se nevzdávala. Její plány, její touhy, její mládí byly nevy-

erpatelným arsenálem stále nových zbraní proti vzpomínkám z dtství,

proti obrazm ze souterrainní kuchyky a proti listu matin. Xový
život s chórem svých nadjí válil tu úporn proti svazkm opuštné

minulosti.

Míjela hodina za hodinou a nebylo dobojováno. Papír ped ní byl

stále ješt panensky istý, ale nebyl to již list pvodn vytažený. N-
kolikrát již poala psát, ale pokaždé po prvních ádcích papír roztrhla

a smakala a pipravila nový. Nyní narážely v unavené její mysli proti

sob již jen dvody a námitky nejtvrdší, do jádra již obroušené stálým

omíláním.

„Ano, kdyby mu bylo pomoci, ani na chvíli bych se nerozmýšlela.

Ale on je ztracen, na s ním ješt ped smrtí na tuto cestu? Na jej

rozbolestovat tou krásou zde?"

„„Omluva vyšoená na sebeklam. Kdyby mu bylo pomoci, tedy že

s radostí? — Skuten s radostí? — — VždyC je to lež! Nanejvýš

ob by to byla, obt dosti bolestná, pinesená jen, aby svdomí se píliš

nebouilo. Ze strachu ped výitkou, že mohlas pomoci a nepomohlas.""

„To není pravda! Vždy nejsem pece bezcitná, pro Ježíše Krista,

vždy pec již tento vnitní zápas svdí, jak ptám se svého srdce i te,

jak vše kladu na vážky."

„„Ale kdybys nebyla sobecká, nemla na zeteli svj požitek a íkej

tomu teba i prospch, vbec bys se nerozhodovala. Láska, útrpnost by

napsala prost: Pije, brate, tším se na Tebe! Vítala bys ho, ošeto-

vala bez únavy, neznajíc jinné povinnosti.""

„Vždy mám i k sob povinnosti. Má je každý. Nemohu je pec
odhodit. Nemohu je z mozku vytrhat. A konen vždy nejsou híchem!

Vážím jen, co by má ob prospla a vidím, že nic."

„„Zpíjemnila by mu poslední dny.""

„To je otázka!"

„„Je to aspo pravdpodobno. Zvláš dobe-li bys ho ošetovala.

Ale co je to tob, zpíjemnit mu poslední dny, když bys je tím zkazila

sob. Pišla bys o smluvené výlety s panem Venturou, o radosti a po-

žitky z nich ....""

„Není pravda, nejsem taková, dokážu to. Hned sednu a napíšu

dom, aby pijel ..."
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A Lojzika v podráždném odhodlání skutené sedla opt ke stolu,

namoila péro a zaala psát.

„Drahá maminko

!

Zpráva o Pepíkovi m velmi bolela. Myslíte-li, že mu pobyt zde

ulehí, jen ho sem pošlete ..."

V tom jí napadlo však, pro píše: „Myslíte-li, že mu pobyt zde

ulehí . . ." Pro tu podmínku? Pro nepíše beze všeho: „Jen sem

Pepíka pošlete, tším se na."
„Ale vždy pec nemohu sama pemlouvat! Vždy je to pece jen

zodpovdnost a musím psát opatrn," odpovídala si nejist na tu otázku.

„„Ach, už tu je zas úvaha, už zas rozum. A poád jen rozum.

Kdyby bylo víc citu, bylo by mí úvah. A psaní by bylo dávno již

napsáno.""

Tahle námitka pokaždé neústupn se vracela a Lojzika marn hle-

dala, ím ji umlet.

Prudce opt odložila péro, opela hlavu o dla a znova jí podráž-

lna, hledla ji oslabit.

„Že vbec uvažuji a rozbírám, je vinen mj život. Ten houževnatý

zápas, to stálé choulení a krení potlaily cit. Vlastn nepotlaily, ale

nauily jej ovládat a podizovat jej rozumu. Paní Kaškelínová dá se

ovšem vésti jen citem, je víc ženou než já. U mne život nco ženského

snad setel ..."

Nebylo to tu chvíli poprvé, co jí tyhle myšlénky pišly. Byly dávno

v ní a obírala se jimi asto. Otla nkolikrát, že žena se dává ovládati

jen citem, že mu ví, jako muž svému rozumu, ale nevila takovým

výrokm. Byly-li pravidlem, byla ona výjimkou, ale ona vbec nevila,

že by byly pravidlem. Ty výroky mohly platit nejvýš jen o ženách

neinteligentních a neprošedších tuhými zápasy, z nichž trofej vítzství

mže být vykoupena pouze železnou vlí a rozumem. Netajila si, že

kdyby byla zstala na úrovni prostého dvete ustanoveného jen k práci

rukou svých, bylo by v ní v takovém pípad promluvilo snad jen srdce,

ponvadž rozum by byl snad vbec nepromlouval— a bylo by to bývalo

snad prostší a lepší! Byla si konen vdoma i toho, že její krvavé

prodírání se školami i její chatrné zdraví vypstovaly v ní jistý druh

egoismu, jevící se hlavn v neustálém pemýšlení o sob, v obracení

zetele v každé otázce pedevším ku svému „já" a k tomu, co s jeho

prospchem souvisí. Ale proto pece nemohla pipustit, že by nebyla

dobrá, že by neclitla pomoci, kde pomoci mže, tím mén ovšem, že

by nkomu úmysln chtla ublížit. Nedovedla pouze neklásti na váhu

i svou škodu, kterou by mla v záptí ob.
Když v houževnatém sebezpytování dospla až k tmto úvahám,

jakoby se jí v nitru rozlilo svtlo. „Nemohu být jinaká, než jaká jsem,"

pravila si. „Vyvinulo so to vše jako nutný dsledek celé mé minulosti.

I toto sebezpytováuí je pirozený výsledek mého dívjšílio života. Není

to snad ženské, ale já nerostla ani jako dívka, já žila jako ušlápnutý

tvor, jonž mužskou silou a houževnatostí so musel prolamovat k snesitel-

njšímu životu."

„Tch pár volnýcii dnu, než zane škola, je to jediné, co po toliku
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letech zápas poprvé trochu radosti do mého života pineslo," pravila si

v návalu vzkyplé hokosti, „a ješt ty mám te obtovat? — Kdo mi

mže zazlít, že se v mé duši cosi tomu vzpírá? Je-li to egoismus, je to

bolestný egoismus. Sobectví hladového tvora, jenž brání se pustit kost,

k níž se konen dohrabal. Kdo má a ml vždy všeho hojnost, tomu

je ob snadná. Ale nech se vpraví každý v stav mé duše, a pak nech
soudí! Jsem ješt všechna obolená tou celou minulostí, srkla jsem jedva

trochu toho štstí nového života, a již se mi sráží pohár od rt. A když

se bráním, ba když uvažuji jen, bude-li co platná ta ob, hned se

zvedne výitka: Sobectví! Nedostatek citu! — Ach, vždy je to jen

trochu žízn po život, vždy je to jen krvácení starých ran, na nž se

maká! Ale konen i to bych petrpla, jen kdybych mohla nabýt

pesvdení, že to nebude vše zbyteno. Ale toho poád nenabývám ..."

Všecky tyto myšlénky byly bolestným protestem, jež její duše

horen vypracovávala proti té znova se ozvavší námitce: „Kdyby bylo

víc citu, bylo by mí úvah, a psaní by už bylo dávno napsáno." Ale

zažehnat ji tím pece nedovedla. Mela ji v duši jako nco hmot-

ného, pekážejícího, co její organismus marn snažil se rozrušit, udolat,

pekonat.

Rozbolela ji už hlava z úporného toho pemýšlení a ozvala se

touha, nechati nyní všeho a vyjíti ven. Pohledla oknem a zpozorovala,

že se setmlo. Zadívala se bysteji a vidla, jak zvedají se na silnici

kotoue prachu, jak se stromy klátí a jak u peka zavírají okna. Chy-

stalo se k bouce.

Pohlédla na hodiny, bylo pt. „Mlo-li by psaní ješt dnes jít, je

nejvyšší as," napadlo jí. „Zmoknu, až pjdu na poštu," pomyslila hned

v záptí a již se v ní vzbudila pedstava bouky, dešt a prudkého

ochlazení.

„Poasí se mže rázem zvrátit," ozvalo se v ní zpolehounka a jaksi

konejšiv, ana stále vyhlížela oknem. Pozvedla zraky k obloze zatažené

rozšlehanými, rychle táhnoucími mraky, jež se zdály houstnout.

„Takhle nastat deštivo a chladno, to by si bratr pkn zde ulehil,"

zachycovala se zatanulé myšlénky a popošla k samému oknu, pozorujíc

s rostoucím napjetím rodící se boui. Stará Koutnice hnala dom vnou-

ata, a husy z píkopu, jedna za druhou, s nataženými krky, pozvednu-

tými zobáky, pobouen kiíce, táhly ku stavením. Na protjším dvoe
dveka s domácí dcerkou strkaly vz s nažatým jetelem pod doš-

kovou klnu.

„To abych pokala s psaním do zejtka, až jak bude," ustanovo-

vala se již, a rázem se jí jaksi ulevilo, že nebude rozhodovat sama.

„Mlo-li by se poasí obrátit," uvažovala hned dál, „byla by to pak

pímo povinnost, napsat mamince, aby ho sem neposílala."

V tom se zablesklo, z dáli táhle zahmlo a do pozvednutého a

pohánného prachu spadly první tžké veliké krpje. Za chvíli zašvihl

vítr dv i na okenní tabule, hned za nimi nkolik jiných, a již zaaly
stékat po hladké ploše skla tenouké stružky vody.

„To by bylo zrovna hích štvát sem tžce nemocného," pravila si

Lojzika, a konejšivé uspokojení se jí rozkládalo nitrem za poínající
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boue. Vrátila se k stolku, uložila papír a vyšla z pokoje k paní Kaškelí-

nové, nebo okna se zaala tásti v prudkém, hrozivé doznívajícím hímání.

Druhého dne po boui, jež trvala do plnoci, bylo venku pošmourno
a skoro zima. Lojzika se nermoutila, ba naopak oekávala to.

Bylo rozhodnuto.

Napsala dom, že by ráda Pepíka tu uvítala a vnovala mu tch
nkolik ješt dní než zane škola, ale že se tu tak ochladilo a tak tu

je ošklivo, že neradí, aby se vydával na cestu. Bylo by to prý pímo
šílenství. A jak se podobá, nevyjasní se tak hned. Ostatn prý s nasta-

lým chladnem bude te zas i v Praze snesitelnji.

Psaní dala ješt ped polednem na poštu a odpoledne šla na návštvu

do školy k slen ídících. Naskytla se píležitost, že mohl pan Ventura,

jenž ve škole zstával, ukázat Lojzice své herbáe a sbírky brouk
a nerost i své náiní na vázání knih, jímž se zabýval v zim, když

nebylo možno ven. Slíbil, že jí sváže kolik knih jí jen bude libo. Lito-

vali sic všichni, že se jim zkazil výlet k rohanské myslivn, ale Lojzika
se celkem bavila pec tak dobe, že to ani nepokládala za tak velikou

ztrátu. A pišla-li jí vzpomínka na bratra, byla skorém ráda, že se po-

así tak obrátilo.

XVIL

Ale tím nebylo v jejím nitru vše vypoádáno. Sotva za ti dny

zasvitlo a zahálo slunce z prlin potrhaných mrak, zaukaly na srdce

znova výitky.

„Mohl pec jen pijet, bude te krásn," šeptaly s protivnou

neústupností.

„To jsem nemohla tušit," bránila se Lojzika,

„Ml," namítlo svdomí, „ty strachy o nj v tch chladnech byly

jen maskou tvé nelásky. Jen si to piznej! Oh, já znám tvé sobectví."

A Lojzika na veer, ušlá a znavená dlouhou vycházkou k Rohanské

myslivn, ležíc natažena na blostném svém lžku, zaala v samot své

uvažovat, je-li v ní opravdu málo lásky.

V pedstavách jí táhly obrazy z dtství pana Veutury i sleny uite-

lové, o nmž so vypravovalo. Jak zcela se rznilo od dtství jejího ! Jak

bylo slunnjší a družnjší!

On vyrostl ve hrách s vesnickými dtmi, s bratry a sestrami, na

lukách, v lesích, u rybník a struh, ve stodolách a zahradách. Jaká

volnost je objímala, jakých požitk zakoušeli. Jak zcela jinak vypraco-

valy se za tch pomr mysl a cit. Vypravoval o odvážných kouscích,

které provádli, o kritickýcli situacích pi koupání a klouzání, o pomoci
a ochran navzájem si poskytované, pi nichž bývalo zásadou: jeden za

všechny a všichni za jednoho.

A slena uitelová také byla z mnoha dtí : ti sestry nila a ti

bratry. I mezi nimi vyvíjel se cit pro spolené zájmy, pro družnou pomoc,
která byla poskytována i žádána jako nco, co so rozumí samo sobou.

Vzpomínala dnes, jak se tšili všichni, když brati pijíždli na prázdniny

(dva jsou uiteli a jeden je administrativním píruím v cukrovaru), jak
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se provozovaly u uich za deštivých odpldn neb veer celé hudebuí

produkce, jak hráli divadlo, zpívali sbory, poádali výlety.

Z jeho i jejích vzpomínek prošlehovala radost, jakou jim zpsobo-

valy, i stesk, že doby ty již uplynuly. A prošlehovala i láska k bratrm
a sestrám, vynášení jejich dovedností, pedností a úspch. Cit sounále-

žitosti a pýchy rodinné.

Jako pohled do cizího svta, budící lítost i závist, úinkovalo na

Lojziku toto vypravování. Její mládí neznalo tch cit, neznalo tch
radostí, nezrodilo té sesterské vzájemnosti a lásky.

V té chudob, v tom ponížení u nich byl jí bratr spíše pekážkou.

Ten churavící, bledý, stále úzkostlivý a zaražený hoch zdál se jí ím
dále tím víc jen ímsi zbyteným. Dv, ti poslední léta již usadilo se

v ní vdomí, že se neprobije, že neodvratn eká na záhuba. A vdla
také, že kdyby ho nebylo, ulevilo by se matce i jí. Vyžadoval pec jen

obtí, ujmy pohodlí, zpsoboval nepokoj, starost — a nic to nebylo

plátno, vše to bylo mamo, zbyteno

!

Matka nad ním plakala, matka ho milovala, ale ona nemohla a ne-

mohla k nmu pojati lásky. Když ho vidla trpt, bylo jí ho líto, jeho

nesmlé projevy nadjí a plán ji dojímaly, ale na dn této útrpnosti

bývala vždy i krpj hokého pání : Kdyby si ho radš Bh vzal k sob
a ulevil jemu i nám!

To vše si Lojzika v tomto tichu noní chvíle uvdomovala a pi-

znávala, ležíc na znaku s rukama za hlavou založenýma a s oima
u stropu bloudícíma, ozáena tlumeným svtlem lampy, kterou dosud ne-

zatáhla, ulehši s úmyslem, že si zapíše ješt na lžku do svého notýsku

nkolik poznámek ze zkušeností a poznatk dnešního dne. Mla svj zápisníek

také již pipravený na židli u hlav s oezanou tužkou do nho vloženou.

Z jejích analysujících úvah a skrytého piznávání se jí však najednou

nyní vyhoupla dv slova, kterými se jí zazdálo v prvním okamžiku, že

je vlastn vysloveno vše, urena celá její mravní nemoc, vše to, co

v sob, pirovnávajíc se k jiným, postrádala: „Chudé srdce. Mám
chudé srdce! Ne zlé, jen chudé!"

A hned za tímto poznáním, za touto diagnosou, zjevivší se jí jak

náhle uinný objev, odhalená pravda, v transparentním pímo ozáení,

hrnuly se jí do mysli víivé a zmatené píiny odkryté té nemoci, jako

v jakémsi pekotném pospchu z pocítné poteby pesvdit se, že

poznaný ten nedostatek vyvinul se z pomr životních a že ona sama

za nj není zodpovdná.

Celá léta sedala jenom u knihy doma nebo v hodinách a na ob-
dech u Ulrich a paní Hassenreitrové, a vyslovilo-li se slovo „život",

myslila tím vždy nco, co teprv bude, co zane teprv, až se dostane

z domu. K tomu východu upjaty byly zraky její duše, a v srdci pebý-

valy jen úzkost a strach, aby k nmu došla.

A lidi, které vidla a s nimiž se seznamovala, dlila všechny do

dvou pihrádek. Do prvé patili ti, kteí jí pomáhali a pispívali na

cest k cíli, jako paní Ulrichová, její dcera Boženka, paní doktorka

Hassenreitrová a nkteí z professor na ústav ; do druhé, kdož hledli

na ni nepejícn, úsmšn nebo závistiv, jako paní domácí, Lujzinka
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a nkteré dveky z domu a tovaryši z dílny. Ale vždy pro toto roz-

dlení byla mítkem její vlastní osoba, píze nebo nepíze k uí,

pomoc nebo útisk. Když vstoupila jí do cesty osobnost nová, první její

oekávání bylo: „Jak se ke mn zachová? Bude mi pomáhat, abych se

dostala k životu, nebo mi zastoupí dráhu a stane se pekážkou?"
A tak \šechuo její rozhodování a usuzování, všechna její sympatie

i neláska navykly si vycházet z jejího prospchu. Dívala se na lidi s ná-

rokem ponížených, utlaených a chudých bytostí : od nich nco chtít, od

nich nco dostávat. Její slova, její pohledy, její úsmvy, její pohyby

i vystupování, celá její bytost a celá její duše byly prosáklé a zbarvené

tím nárokem : Vidíš, jak jsem nuzná, pomoz mi

!

Sama nkomu pomáhat, to neznala. Žila v ponížení a utlaení, ale

nežila v družnosti s jinými poníženými a utlaenými. O matce a bratru

usadilo se v ní záhy pesvdení, ti že se již nedostanou z té sféry,

v níž jsou, a že konen ten útisk, tu hokou sudbu ani tak necítí,

jako ona. Zejména matka již uvykla, otupla, ani nadjí již nemla,
a Pepíek zasvcen je neodvratné smrti. A s jinými utlaenými se ne-

stýkala, uesbližujíc se s nikým, než kdo ji mohl prospt. Tíže vlastního

osudu a jitící touha zbaviti se jí, odvracely její zrak od jiné bídy, jen

k vlastní, zúžily její obzor jen na okruh vlastního vyproštní z pout,

z nedostatku a z útisku, a v tomto samotáském prociování vlastních

strázní a živení a podncování vlastních tuh, zakrsával soucit, cit druž-

nosti, dlná láska, c h u d 1 o srdce.

Ano, v tom to vzelo, odtud to pochodilo.

A nyní poprvé se od ní žádalo, aby dala nco ze svého, aby pi-

nesla ob. Kus své svobody, kus svého pohodlí, kus svých radostí, sotva

jich krvav nabyla a sotva jich zakusila! Bylo jí to nové a — nepí-

jemné. A nemohlo býti ani jinak. Prozkoumala sebe, prozpytovala i po-

cítný úinek, a shledala, že vše bylo tak zhola pirozené. Ale neuspo-

kojovalo ji lo. Konstatovala jen nedostatek u sebe a jeho píiny ; to

bylo vše. Ale nedostatek ten ji zamrzel, hntl.

ím to, že jej teprv nyní seznala, ím to, že necítila ho díve?
Myslila o tom dlouho a dlouho, až ji únava pemohla a ona konen

usnula, zapomnvši stáhnout lampu i vstrit pod polštá svj kožený

notýsek.

K takovému sebezpytováuí vracívala se nyní asto ve chvílích

samoty, a znenáhla rostlo z nho poznání, že to byl nový život,

v kterém se octla, jenž rozevel jí nejen pohledy do neznámé jí dosud

pírody, do duší nových lidí, do jich života a citového svta, ale že

ozáil i její bývalý život a její nitro vlastní. Jeho svtlo vrhlo paprsky

do stín starého života. Žila dosud jako v tmavé komoe, te z ní vyšla

na plné sluneno. Ale sotva se v nm ocitla, pootevely se za ní dvée
života starého, matka objevila se na prahu a zavolala: „Vezmi tam

k sob taky Pepíka, když je ti tam tak dobe!" A Lojzika, jak se na

ten hlas obrátila ze svtla zpt, zahlédla teprv tu komoru svého dívj-
šího života v celém jejím pítmí, zahlédla v ní ty pavuiny ponížení,

ten prach nedostatku, jenž se na všem usazoval, do všeho zažíral, nieho
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neušetuje. A vidla v té náhle osvtlené komoe i svou vlastní bytost

z nedávných let, z nedávných dn sedt ped oknem u stolu ped hro-

mádkou knih a thék, vidla tu chudou, zmoenou kandidátku uitelství

s tou horenou, hlodavou touhou, dostat se pry, jen pry odtud!

A jakoby ten pízrak vlastní její bytosti z nedávných dn v tch proni-

kavých paprscích nového života se stal prhledným, vidí i své srdce

a pozoruje, že i na nm a v nm uvízly ty pavuiny a prach. A vidí

taky, odkud spadaly a že nemohlo být jinak, že musely býti na všem,

co zde dýchalo a rostlo v té prostoe, kam nevnikalo slunce a svží

vzduch, nýbrž kde bylo vše pitmlé a tolik nedostatk, hokosti, podráž-

dnosti, závisti i zoufání.

A nový život probudil v ní zárove s tímto pohledem a poznáním

i touhu, ošlechtit své srdce, aby bylo lepší a bohatší. Ale nerostla ta

touha dosud z hloubky. Byla spíše páním, míti nco, co mají druzí.

Jako když vidíme u nkoho, že nco umí, co se nám líbí, a probudí

se žádost, také se tomu nauit. Uvažovala, co by dlal pan Ventura,

kdyby mu z domova psali, že jeho bratr je nemocen, a že by se mu
snad ulevilo zde v Kejnov. Jisté by neváhal a vzal jej k sob. I ona

to uiní, aby dokázala, že je toho schopna. Byla rozhodnuta, že napíše

dom list, aby matka Pepíka sem vypravila. Cítila sic neurit mlkost
základu tohoto rozhodnutí, ale íkala si, že koínky v nm utkvlé pro-

niknou asem i do spodních vrstev. I umravnní vyrstá nkdy z touhy

podobati se druhým.

Zvláš je-li duše jata jejich bytostí.

xvm.

Chtla, aby dopis byl co nejvelejší, chtla se rozehát, snažila se

o srdený tón, nicmén stále cítila pi psaní, jak se jí tlaí do mysli

poád pec ohled k vlastnímu já s vtíravými úvahami, o tím pijde,

jako neodbytn ozývající se známky nevyhojené chronické nemoci. Ale

tím více se nutila udržet vroucí tón v té dve, že se musí proti

nemoci bojovat, jako ten, kdo má njaký slabý úd, musí jej otužovat

pohybem, teba to psobilo bolesti a stálo pemáhání.

Když byl dopis napsán a odeslán, rozlilo se jí v duši teplé uspo-

kojení, že vykonala svou povinnost a jednala práv tak šlechetn, jak

by byl jednal pan Ventura, jenž povýšen byl již v její duši za istý

vzor prost ušlechtilého smýšlení a konání. A s tímto uspokojením ozý-

vala se v nitru i nedokavá touha, sdliti mu své rozhodnutí, uslyšeti

jeho souhlas a schválení. A nejen jemu, i paní Kaškelínové. i slen
uitelové, i Vihance i na fae. Ale jak se již rozbhla z pokoje na sí,

zarazilo ji náhle prošlehlé vdomí, že chce se vlastn chlubit a sklízet

chválu. Ochlazena se vrátila a byla ráda, že se neukvapila. „Ne, schváln

ne!" rozhodovala se, „jim to sdlit, bude dost asu, až bude mt
pijet — ale jemu pece se jen zmíním ... co ekne."

Mli ten den umluvenou jen kratší vycházku na houby do nedo-

sei-kých les. Po minulých deštích rostlo te všude hojn hib, a u Loj-

ziky pecházelo hledání jich pímo ve vášnivou zálibu. Bez košíku
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a zavíráku nevycházela ani za most, a nebylo vetší radosti pro ni, než

picházet z vycházky dom s plným košem, a po veei chrupav krájet

klobouky a hloubky, nkdy tak tvrdé a bílé, že by se byly daly z nich

vyezávat hraky. Nakrájené pak rozestírat po prkénkách, plátech a eše-

tách a dávat na noc do sín, v níž to nyní vypadalo a vonlo jako

v sušírn.

Pan Ventura pro ni pišel, jak bylo ujednáno, o pl tvrté, ale

bez sleny uitelovy. Ta prý šla vyprovodit paní ídící z Duban a poká
na n u podleské hájovny.

Lojzika byla ráda, že pjdou skorém pl hodiny sami. Jsouc již

uchystána, pipjala si jen klobouk, vzala košík, zavela dvée od sín,

zanesla klí paní Kaškelínové do kupeckého krámku a vydala se s panem
uitelem na cestu.

Za mstem, aby si nadešli, dali se lukami k poboené panské hrázi

a odtud vozovou cestou k „houštince", jak íkali mladému lesíku ped
nedoseckými hvozdy.

Lojzika v jakémsi nepokoji odkládala z poátku svj úmysl, ho-

voíc s úmyslnou horlivostí o pravšedních vcech a událostech
;
poád

ješt byla na vahách, má-li, nebo nemá-li, a teprve když sestupovali

s panské hráze a zatáeli na právo k vozové cest, — ona naped a on

za ní — pravila po delší pomlce, zcela bez úvodu a tónem co nejlho-

stejnjším, aby zakryla úmyslnost a pipravovanost toho sdlení

:

„Vezmu si te k sob asi na trnáct dní bratra. Stn chuas, je

chycen na plíce."

„Te už je skoro pozd," zaslechla jej pravit pokojným jeho hlasem,

v nmž bylo vždy málo modulace, ale jenž pes to znl píjemným
a lahodným zvukem.

„On myslí, že se mu venku uleví, a tu není možno ani odmítnout,"

pokraovala, shýbajíc se k zemi, aby utrhla vysokou honosnou sedmi-

krásu u samého kraje cesty.

„ím je pan bratr?" otázal se, pipojuje se jí opt po bok.

Lojzika mu zaala vypravovat o Pepíkov zmaeném život, o stálé

jeho churavosti od malika a uvedla se sama v pohnutí, lííc jeho do-

jemné nadje a horoucí touhy i nezapomenutelný moment, když se

s ní louil.

„Jestli pak by jemu i nám nebylo bývalo lip, kdyby se byl ani

nenarodil?" ukonovala s povzdechem své vypravování, jakoby psala tu

vtu pod dokreslený obraz jeho martyria.

„To neíkejte, sleno," pravil mkce, ale v rozvíeném jakémsi

dojmutí. „Všecko má svj úel ve svt. Nevím už, kde jsem to etl,

ale vím, že se mn to velmi líbilo : ,Vezmi jedno vajíko z hnízda

a vesmír ihned pozbude rovnováhy.' I nejbídnjší tvor má svj úel a má
právo na život, jak pak teprv lovk ! — Víte, co dlají mnozí ptáci

s poranným druhem? Sletují se nad ním, zvedají jej na svá kídla
a penášejí ho na bezpené místo. A tam lio ošetují a neptají se, jestli

by mu nebylo lépe, kdyby se nenarodil."

Neslyšela ho ješt tak a s takou dtklivostí promluvit. Zaervenala
se, jakoby byla ekla nco neodpustitelného.

i5
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Vyklouzla jí ta slova z dávného zvyku, z dávného pesvdení,
v horlivosti líení, a hle, jak narazila hned o jeho duši, o jeho srdce.

Je zcela jiný lovk, než ona. Ale pes to se v ní zvedla jakási touha

omluvy i obrany.

„O to jsme my lidé práv snad vyšší, že uvažujeme, že nám pi-
cházejí mimovolu takové myšlénky," ekla.

„Já myslím, že ne," odpovdl již opt tím mírným klidným tónem,

jakým mluvíval pravidlem. „Já myslím, že uvažování v takovém pípad
je vždycky známka jakéhosi — jak bych to jen ekl — jakéhosi zápasu

se sobectvím."

Vcházeli práv do „houštinky", ale ona toho ani nepozorovala, tak

byla zabrána v myšlénky, rozvíené tím hovorem a tou nespokojeností,

že se tak proekla.

„Já si nemohu pomoci, ale já nemohu vit, že by mlo všecko

svj úel, že by bylo všecko promyšlené. Já to nemohu chápat. A
pemýšlím, jak pemýšlím, já nemohu chápat, jaký úel ml nebo má
na píklad život mého bratra. Takový zmaený život pece," ekla po

chvíli. „Jen jeden dvod pro nj mi eknete, jen jeden jediný," dodá-

vala naléhav.

„To je tžko íci," pravil klidn. „Já myslím, že jsou zbytený
všechny tyhle otázky. To bychom se museli ptát na každém kroku. Jaký

úel má na píklad tahle bíza, jaký tahle pavuina a ten pavouek na

ní, a tak by to šlo do nekonena. Já myslím, že je šastnjší lovk,
když se neptá a jedná. Vezmte bratra k sob a bude-li mu lépe, uvi-

díte, že budete mít radost."

„Ono mu nebude lip, ume tak jako tak," pravila jaksi netrpliv.

„A pec jej chcete k sob vzít! Pro to, eknte mi tedy? Vtom
vzí všecko." — Pohlédl na ni jasnýma svýma oima a v koutcích jeho

úst zahrál úsmv.
Byla uvedena tou otázkou v rozpaky. Zavíilo v ní na okamžik

odhodlání, íci mu vše, svit se mu se svými zápasy, odhaht mu své

nitro, piznat se, že se chce vlastn nutit být lepší než je, být taková

jako on. Zervenala ješt více a jakási báze ji zúžila hrdlo. Ale náhlý

píliv studu potlail toto vzkypní.

„Jednal vy byste snad jinak?" ekla chvatn, nepohlédnouc na,
aby utajila své pohnutí. „Vy byste pec svého bratra vzal v podobném
pípad také k sob?"

„ Dojista, " piznával.

„Pro dobrý skutek?"

„Prost proto, že bych vbec nemohl jednat jinak. Proto, pro na

píklad ptáci se ujmou churavého druha," pronášel prost, bez rozpak.
„Vy hledáte tedy odpov v pírod?"
„Nehledám, ale tak pozoruji — a pijde taková myšlenka sama

sebou."

„Ovšem — vy jste s pírodou srostlý," pronesla pemýšliv, ale

v tom jí šlehla hlavou nová myšlenka. Vzpomnla si na nco, co kdysi

dávno tla nebo slyšela, už se nepamatuje. „Ale jsou také opané zjevy

v samé pírod," pravila rychle. „Vely si prý k úrazu pišlé družky
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ani nevšimnou a ponechají ji jejímu osudu. A mravenci zrovna tak."

Podívala se na nj, co tomu ekne, ale postehla na jeho rtech zase

ten klidný jemný úsmv.
„Pijde na to, co si lovk vybere. Chce-li být radji na píklad

vranou nebo mravencem. Ostatn o mravencích jsou zjištny též úkazy

opané. Ale kdyby to ani zvíata nedlala, lovk má být pece lepší

než zvíe."

Šli nyní po úzké pšince kolem mlází a blížili se již k vysokému
lesu. Ona po posledních jeho slovech se zamlela a zamyslila. Prostota

a jasnost jeho názor, jejich jistota a klid hluboce na ni psobily. Cítila

opt nespokojenost s vlastní svou bytostí a napjatá touha, míti srdce

a duši jako on, se v ní zas prudeji pozvedala. Závidla mu skoro a hned

zas prošlo jejími myšlénkami celé jeho mládí s tím pedstavovaným
okolím jeho domova, jeho rodišt i té pírody kolem do kola.

„Vy jste velmi dobrý lovk," pravila po chvíli skromným, stišeným

hlasem. „Vy máte velmi dobré srdce. Už od malika jist."

„Ach, nevte," zasmál se. „Já taky trhal mouchám nožiky a

babkám krovky a zapahal je do papírových ^vozejk."

„Co pak to — to byl nerozum," odporovala. „Ale te jste dobrý.

A musíte být jist sám s sebou spokojen. Musíte být šastný. Musíte

mít svtlo ve svém nitru. Jako v píjemném pokoji, víte. V takové jasné

venkovské svtnici — s karafiáty a hortensií za oknem. Žádné i)avuiny,

stny bílé. To tím, že jste rostl vždycky beze strachu. A že jste byl

vždycky zdravý. A mohl vždy pohlížet víc kolem sebe než do sebe.

Mohl jste vycházet ze sebe a otevít okna do své duše. A tam proudil

silný vzduch venkova. Pírody, víte ! Nemusel jste se krit a choulit

a poád se vlastn tajit s tím, co je ve vás. Zavírat úzkostliv dvée
a okenice. — To je to, v tom to. vzí," zakonovala jedním dechem
tuto svou e. Byl to jako píval omluvy, píval vysvtlení, nashromáž-

dný po kapkách za minulých dn pemýšlení a zápas duševních.

Pohlížel na ni pekvapen a udiven. Mnoho mu bylo nejasného v její

ei, ponvadž nevidl do její minulosti. Jen ji tušil. Ale jímala ho její

slova, ponvadž z nich vycítil krvácení žalob a touhy i bolestné pizná-

vání. I jakási vroucnost k jeho osob jej z nich odýchla a lichotiv

zahála. Nestalo se mu nikdy, aby byl kdo k nmu a o nm s takovou

velostí promluvil, a nejmén bytost díví.

„Vždy i vy jste dobrá," pravil zmírnlým hlasem, cít v té chvíli

pedevším potebu eknout i jí nco laskavého a milého.

„Já?" opáila jako v udivení a podívala se na široce rozevenými

zraky, v nichž ješt hoely jiskry dívjšího pohnutí. „Po tom všem,

co jsem prve povdla? — Sám tomu nevíte, a nemžete ani vit."
... Od tohoto okamžiku uchylovala se jejich rozmluva vždy více od

pvodního pedmtu a otáela se vždy úže kolem vlastních jejich bytosti.

Vlastn jen u nho tomu teprv nyní tak bylo, nebo ona hned z poátku
mla na zeteli hlavn jej a jelio úsudek o svém jednání. Silný dojem

posledních slov jejích o nm i jej však k ní te piblížil, nebo zasvítil

mu z nich pohled do její duše, z které jej ovanul pocit neznámý, ale

teplý a lahodný.

46*
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„V zármutku vyklouzne kolikrát takové slovo," pravil stále jeste

týmž zmírnlým a konejšivým tónem. „To je hokost taková. Ale citu

máte velmi mnoho, to je vidt z každého slova, a z toho, jak o všem

pemýšlíte a jak to umíte povdít. Vidíte, já bych to tak povedít ne-

dovedl." Nechtl lichotit, mluvil upímn a s pesvdením.
„Povdít!" zakývla hlavou, a rychlý pitrpklý úsmv zaškubl jí rty.

„V tom to práv je všecko. Zahoí to ve mn, já to povím, a dohoí

to — — Myšlének je dost, i pkných kolikrát, ale skutk ne. Na ty

jakoby už nezbylo síly. A v tom je práv ta moje chudoba proti vám."

Byla uchvácena tím celým hovorem tak, že si ani nebyla vdoma,
jak se vlastn stává sdílnou, jak prozrazuje nejvniternjší svá piznání.

„Já jsem docela jiná než vy," pokraovala v zápalu. „Co vy byste

uinil hned, bez rozmýšlení, z pouhého citu, z pouhé lásky, rád, o tom

já vedu zápas, a musím vést zápas, protože už ani jinak u mne nemže
být. První myšlénka je vždycky: kdyby to radši nebylo! Jako píkoí, jako

kivda na mn páchaná pistupuje vždy ke mn takový požadavek obti."

„Jist se podceujete," prohodil spíše aby nco ekl, než aby pro-

nesl své pesvdení. Z posledních jejích slov ozvalo se mu nco zná-

mého, již nkde slyšeného. A to ped nedávném. Probíhal znepokojen

své vzpomínky, ale nemohl se upamatovat. Ml pouze nejasnou jakousi

pedstavu prudce popocházejícího lovka, opakujícího podráždn již po

nkolikáté slovo: „kivda, kivda!"

„Ach nepodceuji, jen se te tady, na venku, teprv poztiávám,"

pravila upímn. „Díve jsem si nebyla ani vdoma, jaká vlastn jsem."

V tom okamžiku jemu k pedstav onoho prudce pecházejícího

lovka piskoil i zelený pokoj, a rázem vidl scénu s nejvtší uritostí.

Byl loského roku u své nejstarší sestry Františky, provdané v Písku

za berního adjunkta. Dlouho stonala po malikém, a on pijel k ní na

návštvu, práv když z úporné choroby se trochu probírala. Byla velmi

slabá a velmi dráždivá. Její okolí mnoho od ní zkoušelo. Osopovala se

nejen na služku, ale i na muže a na dti. Mla nkdy chvíle, kdy byla

pímo nesnesitelná a zlá. Podívala-li se na nkoho, kmitalo v jejím oku

cosi žlutého, co bylo jako závistivou výitkou jejich zdraví. Díve vždycky

veselá, dobrosrdená a soucitná, ve chvílích takové špatné nálady roz-

kikovala se na žebráka, jenž pootevel dvée a necitelné odhánla dít,

jež pišlo prodávat njaké ovoce.

„Nkdy ani promluvit na ni lovk nesmí," stžoval si mu švakr,

když byli sami v pokoji. Byl také již její nemocí podráždn, mluvil prudce

a rozilen pobíhal. „Jako kivdu kdyby lovk na ní páchal, když se

jí kolikrát zcela v dobrot na nco zeptá anebo ji upozorní, aby na nco
nezapomnla. Jako zloinu zrovna kdj^by se dopouštl!"

„A co íká léka?" ptal se tehda on.

„Inu, že je to nervosa, následkem choroby a seslabení. A že až

pejde nemoc, i ta podráždnost se podá. Ale ert aby už ml trplivost !

"

ulevil si švakr.

Vzpomnl te zcela jasn na tuto scénu, jejíž dojem byl vyvolán

pedcházejícími slovy Lojziinými.
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„Nechuravla jste v poslední dob?" otázal se klidn, maje po-

dráždné její obžaloby v analogickém usuzování také za známky njaké
takové nervosy.

„Churavla celé jaro skoro, až do nedávná."

„Vidíte, to bude ta píina všeho. Jen pokejte, až se tady úpln
zotavíte a sesílíte. I nálada i cit pak budou jiné. A sama budete s sebou

spokojenjší."

Usmála se, nebo nevila stízlivému tomuto výkladu prosté, ne-

složité jeho mysli, nýbrž hledla na ta slova opt jako na takovou zejmou
známku jeho shovívavosti a dobroty, a v nich bylo více pravdy než se

domnívala.

On nebyl lovk analysy — to ona dobe již postehla — ale co

bylo u nho prostotou, pokládala za jasnost a vysplost duše, za známku
a výsledek uritého filosofického nazírání, jež jí imponovala u nho od

první chvíle, nebo své vlastní zpytování každého inu a své boje duševní

pokládala za citovou i myšlenkovou nehotovost a neustálenost.

Jeho duševní vlastnosti mly všecky jakýsi znak stízlivé normálnosti.

Jádro bylo zdravé, nezkažené, plné, ale tuhé a málo pružné. Pro jemné

vibrace duše neml porozumní, scházel mu pro n smysl. Jeho nervy

byly zdrav selského pvodu. Nejjemnjší nitky jejich, ty jež se chvjí

jen nejsubtilnjšími záchvvy, spaly zakrslé. Jeho duši nezbrázdila nikdy

veliká bolest, nikdy jí nepešla veliká boue, nikdy úsilný zápas. Uil
se dobe, byl poádný a pilný student, alp nikdy v niem nevynikal.

Jen pro pírodu ml bystrý zrak, schopnost tšiti se z ní, leccos vy-

pozorovati z vnjších známek, ale nic víc. Stal se dobrým uitelem, jako

by byl z nho býval dobrý hospodá, dobrý lesník, snad i venkovský

knz nebo léka. Užíval všech radostí života, ale vášn neznal. Byl klidný,

spokojený a dobrý, a ml dar uklidovat, uspokojovat a budit dobrotu

již svou blízkostí. Byl píjemný a milý, neširokého rozhledu, nehlubokých

úvah, nesložitých cit, tak docela sformován, aby šel klidn a spokojen

životem bez bouí a aby nalezly klid a spokojenost u nho ty duše, jež

pjdou s ním cestou jeho.

Selská rozšafnost a poctivost se selskou rozvahou a usedlostí duševní

byly dosud v jeho krvi, ovšem že s jistým zbystením intelektu a zjemn-

ním citu, jež byly následkem jeho vtšího vzdlání a proniknutí pírody.

Ale pi tom i dobrosrdenost, dobromyslnost jasnookých, zdravých, pe-
jíQích hospody, jež rády vítají hosty a rády si zataní do pozdního

vku sousedskou o pkné hodince. Vyšel ze zdravých, ueopotebovaných,

nevyssátých, neporušených generac, na nž teprv eká postižení horekou
moderní kultury v celém jejím rozsahu, plný rozvoj všech vláken mozko-

vých a citových až do zjev chorobných v pokoleních píštích. U nho
mohla zaít, ponvadž byl již zmkelý a znžnlý.

Lojzice tato základní píina celé jeho povahy, zpsobu myšlení

a cítní byla zakryta. Ona jen pozorovala rozdíl mezi ním a sebou. Jej

vidla ve svtle toho pozorování a sebe ve stínu ; líbilo se jí na nm
práv to, co bylo tak prost zdravé, pochybám nepodléhající, isté a jasné.

Jeho klid duševní, spokojenost, dobrota, veselost. Bylo to mimovolné

pociování práv tch známek, jichž nejvíc u sebe postrádala, jako ne-
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mocný pozoruje bezdky u každého nejdíve známky zdraví tch ústroj,

jež u nho stiženy teba jen domýšlenou chorobou.

Jakkoliv tedy poslední jeho slova pokládala pouze za projev jeho

shovívavosti, pece ji potšila tím odkazem na budoucnost.

„Já sama jsem pesvdena, že se tady stanu lepší," pravila. „Musím

se stát!" dodávala drazn jako v silném odhodlání. „Vždy já tady

vstoupla vlastn do nového svta, do nového života. Ach, kdybyste vdl
— jednou vám snad o tom všem povím. Pak uznáte, že jsem ani ne-

mohla jiná být, když jsem sem pišla, než jsem. Já vám budu jednou

O tom povídat ..." Hlas se jí zachvl, ústa pokivila, oi sklopily se

k zemi, nebo vstupovalo do nich horko.

„A pro ne hned?" otázal se s úastí, zvolnil krok a pohledl na

ni pátelsky a mile dobrýma jasnýma svýma oima.

„Jak daleko je ješt k hájovn?"

„Dobrých dvacet minut, a pjdeme-li pomalu, pl hodiny."

Závora její sdílnosti, ba celé její duše byla odtažena, a ona vystu-

povala již z její bytosti, jak samotáka ze své poustevny. Vystupovala

ped nj vylákána teplem jeho dobroty, jasném jeho prostoty, vypuzena

z cely své tísní rostoucí dvry k nmu. A vystupovala bez šláe po-

krytectví, s odhalenou bledou tváí, na níž byl bolestný stuhlý rys dosa-

vadního utrpení, odíkání a ponížení. A mla i srdce obnažené, to chudé

své srdce, a on vidl jeho krev i tlukot, i tu jímavou v nm víru v nj
a velý pro nj obdiv, a ty zasvítily mu istým zlatem žádoucího pokladu.

Celá její tvá oživla pi tom nenáhlém odkrývání smutku dosavad-

ního života. V šedé její oi vstoupala všechna síla její vle, všechen lesk

jejího ducha, v její vážné rysy všechna cudnost její dvry, všechna

ušlechtilá istota jejích snah.

A vše to s jejími slovy dopadalo v jeho duši zbystenou a znžnlou

mocným pohnutím. Chápal a rozuml celé její bytosti, a z rozžhavené

úasti klíila v nm myšlénka, státi se této zápasící a hledající duši víc,

než pouhým zvoleným zpovdníkem, naslouchajícím z povinnosti neb ochoty

vzdechm jejích hlubin.

V celé své bytosti cítil rodící se, hejivou žádost, pelíti do její

duše svj klid a své jasno, a rozehrát naopak tichou hladinu vlastní duše

zkyplým tokem jejích cit a silným proudem myšlenkových jejích vznt.
Zastínný, skrytý potok jejího života, zpnný a rozchvátaný zápasem

s pekážkami, soutskami a úskalím, blížil se ke klidn rozlitému, jasn

záícímu, ale voln plynoucímu toku života jeho, a oba v tom blížení

cítili v hlubinách svých rostoucí touhu po vzájemném splynutí a spolené

vyrovnané pouti k hlubším behm dalšího života.

Travnatá cesta z houštinky k podleské hájovn stala se poátkem

píští jejich lásky, prošlehované za nedlouho blesky vášnivé touhy.

Žluvy nad nimi tou cestou flétnov pohoukávaly, stromy dímotn
chvílemi zašeptaly provanuty lehkým vánkem, mouchy a sídla kolem nich

vydávaly v letu zvuky kovových strun o sebe zavazujících, ale oni slyšeli

pouze tichý šum blížících se z dálky svých duší, a krom nho nebylo

pro n hlasu jiného.
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Když setkali se u hájovny se slenou uitelovou, mla tato nasbíráno

již pes pl košíku hibk a ryzc a do veera jí ani nestail; nesla

krom nho ješt plný šátek. Za to Lojzika mla v košíku jedva na
dn, a z toho vtšinu nahledal ješt pan Ventura.

Ale duši mla plnou a srdce petékající. (Dokonení.)

Milovník zpvných pták.
Povídka od N. Stanického. Z ruštiny peložila Jos. Bož. Koppova.

(Pokraování.)

VII.

vdoa Spiridonovna nemohla dlouho vydržeti doma, odešla

na návštvu, ale nejdíve se zastavila u majora, aby se

nco dozvdla o pasu, a zárove ho zpravila o tom, že

na dveích nových nájemník visí patentní zámek.

Major se kochal pohledem, jak se Adoa Spiridonovna

rozhnvala, uslyševši, že Sidorenko dosud mu neokázal

pasy nových nájemník a oduesl je k zapsání.

„Dokáte se nepíjemných nesnází, majore, s podobným domovníkem,
jako jest váš. Vzpomete na mne, ten vás jist oklame."

Konen oznámil major Avdot Spiridonovn, že jeho nmetí
nájemníci jsou otec s dcerou. Po tech dnech vypravovala AvdoCa
Spiridonovna Bh ví co o Nmkyni strašn jsouc na ni rozlobena, že

tato ji nevpustila do pokoje, když ona pod záminkou, kolik je hodin,

zazvonila; ale sousedka neotevela a jen jí ekla, kolik uhodilo.

Hoejší nájemníci zazlívali Avdot Spiridonovn, že marné uráží

dceru Nmcovu, a staré panny si stžovaly, že nemohly ani spáti, jak

hrozné vci jim vypravovala.

„Vte, vte majorovi!" pravila Avdoa Spiridonovna. „Stydí se

a proto ji vydává za dceru."

Když jí odpovdli, že sami se pesvdili, když Sidorenko pinesl

z policie pas, že dívka jest dcerou Nmcovou, tu Avdoa Spiridonovna

odpovdla:
„U nás by se to nemohlo státi, ale Nmci napíší do pasu co kdo chce.-

To však jí nevadilo, aby nevyhledávala píležitost, seznámiti se s Nmci.
Vyskoila do sín, když se vraceli dom, a ponvadž umla pouze jediné

nmecké slovo: „Gut Morgen", líbezn je zašveholila, a Nmci jí pí-
vtiv dkovali. Dokud Nmec otvíral zámek, hledla zapísti rozmluvu

8 Nmkou, ale ta kroutila hlavou na zuamoul, že rusky nerozumí; pak

se obrátila na Nmce, ale ani s ním nebylo žádného poízení.
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Když se Avdoa Spiridonovna vrátila do pokoje, hubovala nesmírn

na své sousedy, Petr Akimovi naslouchal mlky jejím nadávkám a dostal

proto také svj díl.

Sidorenko varoval Nmce, aby se své sousedky chránili, prav jim,

že kdyby se s ní seznámili, nevypudili by ji potom nijakým zpsobem.

Nevaili doma, a dcera sama uklízela pokoje,

Sidorenko odbýval hrubou práci a pinášel jim chléb, mléko a pivo.

„Nezdá se vám to podezelé, že nikdo k Nmcm nechodí?" ptala

se Avdoa Spiridonovna, „Dvée mají uzaveny, okna poade zavšena,

odcházejí vždy ve stejnou hodinu z domu, a pijou mnoho piva."

„Vždy jest to známo, že Nmci mnoho piva pijou, paniko; a pí-

ina, pro nikdo je nenavštvuje, bude nejspíše ta, že nedávno pijeli,

a dosud se s nikým neseznámili, V tom všem nevidím skuten nic

podezelého."

„Ne, majore, já chvála Bohu, mnoho již vidla lidí, ale ti Nmci
se mi zdají podezelými ! Kdyby v bytu nco neukrývali, nemli by dvée

neustále zaveny a okna zastena. Pro ani vy ani my tak neiníme,

odcházejíce z domova? Jen dobe do všeho vniknte, majore."

„Nerad bych si lámal hlavu. Kdyby domácí chodili do byt svých

nájemník, aby se pesvdili, kdo co dlá, nemli by ani klidného

okamžiku, a konen jest mimo to dost jiných starostí v dom."
„O ruské nájemníky se nemusíte starati. Ale ti zde jsou Nmci.

Zdá se, že nevíte, že Nmci nyní podkopávají Rusm pdu pod nohama,

že by nás na lžíci vody utopili. Sláva Bohu, já leckde byla a slyšela

toho o Nmcích dost a dost; každý íká, že si na nás brousí zuby, a

že by nás nejradji zniili."

Major se zasmál a zvolal

:

„Nebojte se, paniko, ruské vojsko jest velmi etné; spíše bychom

my škodili jim, než oni nám ! Nejsou ani tak hloupí, aby se vydávali

v nebezpeí! A pro by se s námi nepátelili? Takové množství jich

u nás žije, a jsou i ve státní služb ! Zdá se, že se jim zde líbí, když

tak mnoho jich na Rusi žije."

„Co pak vy, majore, víte? Vy se ze svého mezzanina ani nehýbáte."

„Mám pece více smyslu pro politiku, než vy, paniko ! Ženská se

vbec nemá do politiky plésti!"

„To tak! nkterá ženská je stokráte rozumnjší než muži!"

„Zapomnla jste, paniko, písloví: že ženská má dlouhé vlasy

a krátký rozum?"
„To jen takoví hlupáci, kteí ani nezpozorují, co se jim ped oima

dje, toto písloví si vymysleli!" zasupla Avdoa Spiridonovna, a hnvajíc

se na majora, odešla.

A major, samolib se usmívaje, rozumoval hlasit: „Odbyl jsem ji,

se mnou chtla o politice mluvit!"

Neuplynula ani hodina, když Avdoa Spiridonovna, celá udýchána,

vletla k majorovi, volajíc: „Pes a jak ohromný!"

„Sidorenko, vezmi košt a bž!"
„Pes není na dvoe,"

„A kde?"
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„U vašich Nmc!" ekla Avdoa Spiridonovna škodolib. „Ano!"

„To není možné!" ekl major.

„Rate sejíti dol a poslouchejte sám u jejich dveí. Práv jsem

vyšla do sín, stojím, když tu pojednou zaštkne pes; leknutím bych

byla padla. Dívám se kolem, udlám kíž, žádného psa nevidím . . .

A opt zaštkal pes, ale musel to býti ohromný , . . Ihned jsem si do-

myslela, že to jest u Nmc, ale ne jen jeden, ješt malý pes zaal

štkati. Peji vám štstí, majore — ve vašem dome jsou psi ! A nyní

se vysvtlilo, na jsem vás upozorovala : nadarmo nezavírají vaši Nmci
dvee patentním zámkem a nezavšují okna!"

Avdoa Spiridonovna to vše vypravovala rozkládajíc rukama.

Major byl velice rozilen. Sidorenko s košttem v rukou stál

mezi dvemi.

„Nyní ani do sín nevkroím, majore, nebo by se ten velký pes

mohl pojednou na mne vrhnout."

Major stál znien.

„Já budu oknem vycházet a vcházet. A jak to budete dlat vy,

majore? Ten velký pes se na vás vrhne a prokousne vám hrdlo."

Major se ve tvái docela zmnil.

„Vaše vysokoblahorodí, jak by to bylo možné, aby celý týden ne-

pustili psy ven?" podotknul Sidorenko, nemoha déle mleti.

„Opravdu?" zvolal major.

„Jen radji ml!" zakikla Avdoa Spiridonovna Sidorenka a obra-

cejíc se k majorovi, dodala: „To jest zcela jednoduché, pouštjí psy v noci."

„Vaše vysokoblahorodí, jak mohli nájemníci sem se pisthovati s psy?"

ptal se Sidorenko, „vždy jste sám vidl, když se sthovali."

„A bedny, bedny!" vzkikla Avdoa Spiridonovna; „v tch je pi-
vezli a nejspíše i koky! Majore, pjdu s vámi do jejich bytu, a od-

halíme vše!"

„Sidorenko, dojdi k Nmcm a ekni ..."

Avdoa Spiridonovna nedala majorovi domluviti šeptajíc mu

:

„Pro ho posíláte, on jest od Nmc podplacen," a hlasit dodala:

„Jdte sám, majore."

„Já nepjdu!"
„Aj, majore! vy, vojín, se bojíte?"

„Vy, paniko, nemáte práva tak se mnou mluviti!" rozdráždn
vzkikl major. „Nad mojí hlavou svištly koule a já šel vped ! Nebál

jsem se smrti na bojišti ! Ale co nejuctivji dkuji, abych sám se vydával

v nebezpeí a zemel snad skrze psa ! Vidl jsem, jak v našem pluku

zemel dstojník od kousnutí pominutého psa, a od té doby se ps
a koek chráním. Proetl jsem celou lékaskou knihu, jak strašnou smrtí

umírají kousnutí tmito pominutými tvory ! Nech Sidorenko tam dojde

a vyídí, aby po psech nebylo ani sledu, jinak že se musejí okamžit
vysthovati."

Avdoa Spiridonovna se na majora rozhnvala a odešla.

„1'iprav mi okamžit sklenici odvaru z vinného kamene!" porouel

major Sidorenkovi.

On sám si vymyslil tento lék, když se nt-oini velmi rozilil.
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„Nejlepší prostedek, žene-li se krev k hlav, jest odvar z vinného

kamene," radil všem.

Sidorenko podal majorovi sklenici žádaného léku a pravil:

„Rate, vaše vysokoblahorodí, pokati, jest horký! . . . K emu se

k vli psm tak rozilovati? Ona blouzní. Snad to dostaí, bývám-li tam

dvakráte denn a neslyším-li ani zašteknutí ! Možná, že zaštkal pes

v sousedním dome, a ona to svedla na Nmce, ponvadž je nemže
vystáti; mstí se jim, že se s ní nechtjí seznámiti, nebo vtírá se jim

všelijak a zstává vždy s dlouhým nosem státi ! Neustále v síni nco
šuká a u dveí poslouchá."

„Vyprázdnili již bedny?"

„Ne, stojí tak jak je pivezli. Ale pomyslete si, vaše vysokoblahorodí,

že každý pes by se udusil, kdyby ti dni jel po dráze; vozka mi po-

vídal, že ty bedny odvezl ze skladišt nádražního, rovn byly dovezeny

sem, a dosud tam stojí zašité v rohoži."

Bylo pozorovati, že tato slova psobila uspokojiv na majora, ale

zachvl se opt, když udýchána vrazila Avdoa Spiridonovna s tváí záící.

„Hospodine, co pak zase?"

„Picházím s velice píjemnou novinou. Peji vám štstí k novému
nájemníku!" usmívajíc se škodolib, oznamovala Avdoa Spiridonovna.

„K jakému?"

„Sotva jsem od vás odešla, zastavila jsem se u dveí Nmc, a co

slyším: dtský plá ! To znamená, že v noci se u nás objevil nový nájemník."

„Ale dovolte, paniko, já ji vidl, když veer se s otcem vracela

dom, a všechno bylo v poádku," podotkl major,

„emu pak vy v tom ohledu rozumíte! Ale mn, sotva jsem Nmkyui
spatila, hned se zdála jaksi podezelou . . . Proto jsem chtla vdti,
je-li to jeho zákonitá žena . . . Nu, stalo se, co jsem pedpovídala."

„Ne, paniko, pinášíte mi dnes neobyejné novinky : brzy štkají

psi, brzy opt u Nmc pláe dcko."
„Hned to na míst odpisáhnu, že jsem na vlastní uši slyšela psí

štkot a dtský plá!" zvolala Avdoa Spiridonovna.

Sidorenko zaal pst, hnviv se dívaje na Avdou Spiridonovnu,

která pokraovala:

„To jest všechno velmi jednoduché — dnes v noci se tam naro-

dilo dít."

„Sidorenko, vidl jsi ji dnes ráno?"

„Vidl, vaše vysokoblahorodí, jako vždy mn otvírala dvee, a vzala

ode mne mléko a housky."

„Tak vidíte, paniko!"
Avdoa Spiridonovna pokrila ramenoma.

„Ach, majore, koho se to vyptáváte!"

„Což pak by mohla ráno otvírati dvée, kdyby se v noci bylo nco
stalo? Vy dnes slyšíte samé podivuhodné vci," ekl major.

„Co pak vy tomu rozumíte, majore! Vy byste se divil, kdybyste

slyšel, co mi známá paní bába vypravovala. Ano, jednou k ní pijela

jakási osoba z plesu, a za hodinu oblekla opt plesové šaty a jela zase
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taniti. A zde uplynula celá noc. Libo-li vám, pivedu tu bábu, která

vám to potvrdí."

„K emu mi vaší báby?"

„Nehádejte se tedy se mnou, já znám podobné vci lépe než vy.

Nyní jest na bíledni, pro vaši Nmci se neustále vyhýbali lidem ! A nyní

vám upímn, majore, radím, abyste sám bdl nad Nmci."
„A pro to?"

„Vy to neuhodnete? . . . Pomyslete, co by se mohlo pihoditi!"

„Hospodine, paniko, co z toho mže povstati, kdyby i dcko se

u Nmc narodilo. Co jest mn po tom? Jaké by to mohlo míti strašné

následky? Skuten, paniko, mluvíte hrozný nesmysl!"

„Jest to podivné, majore, že jste již tak starý a dosud jste neslyšel,

že takové osoby, jako jest ona Nmka, takový in dovršují zloinem . . .

Nemusíte kriti ramenoma. Nedávno se nco podobného stalo jedné do-

mácí, — sama mn vypravovala, jaké mla s policií nepíjemnosti, a ješt

ji tak zahanbili, nebo dali do novin, že v jejím dom se taková vc
stala. Pisthovala se tam matka s dcerou, za týden opustily byt, akoliv

zaplatily inži na msíc naped. Ješt neuplynuly ani dva dni, — ona

se dívá, jak její pes hrabe jámu ve dvoe. Víte, tím se pivolává do

domu smr a ona tedy sama spchala, aby psa od jámy odehnala, ale tu

vidí v jám ležeti nco bílého. Co to bylo ? — novorozeátko ! Všude

a napoád se djí podobné vci v Petrohrad!"
Avdoa Spiridouovna bez oddechu štbetala.

„Jestli se u Nmc narodilo dcko, zajisté mne o tom zpraví,"

podotkl major.

„Jen ekejte, ekejte! Tak vás o tom zpraví, jako o svých psech!

Já jen z úastenství k vám jsem vám tou radou, abyste o tom uvdomil
policii, že se podezelí lidé k vám pisthovali."

„To mi dobe radíte!" ekl major rozhnván.

On se vbec policii vyhýbal.

„Uvidíte, majore, že si pipravíte mnoho nepíjemností, jestli mé
rady neuposlechnete!" pronesla Avdoa Spiridonovna prorockým hlasem

a vzdálila se.

Major rozpáhl ruce a zvolal rozilen:

„Co to mže býti: psi a dti jsou v mé blízkosti! Sidoreuko, po-

rouím ti, abysi vše vyzvdl! . . . Nemluv!" vzkikl major, a jedním

douškem vypil sklenici odvaru z vinného kamene.

Sidorenko zavrtl hlavou a vzdychnuv pravil

:

„Poslouchám, vaše vysokoblahorodí !"

Vdl, že v podobné okamžiky bylo lépe mleti, ale v kuchyni bruel

:

„Ach, kdybych mohl jednati dle své vle, tuto veštilku bych do-

provodil s košttem se schod!"

vm.

Od majora letla Avdoa Spiridonovna vyzvouiti vše nejenom po
dom nájemníkm, ale po celé ulici, ponvadž mla ve všech domech
známé nájemníky anebo domácí ; a když potom Nmec s dcerou odcházeli
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z bytu, nemohli ani pochopiti, pro všichni se zvdav na n dívali

a šeptali si.

„Jací to jsou lidé!" enila Avdoa Spiridonovna. „Mli dcko, a jist

ho zabili! Ach, zlosyni ! Jaký jest ten major zbablec! . . . Tak hrozné

vci se djí v jeho dom, a on nepohne ani prstem. Musíme sami dávati

na Nmce pozor: jak ponesou pi odchodu z domu balíek, musíme jim

zastoupiti cestu a odvésti je rovn na policii."

Avdoa Spiridonovna záila, že se jí povedlo všechny v dome vyplašiti.

Major se dlouho rozpakoval jíti k Nmcm a požádati je, aby mu
podali vysvtlení ohledn ps a dítte. Sidorenko se zaklínal, že ani

jednch ani druhého u nájemník nevidl.

„Jdte sám, vaše vysokoblahorodí, a uvidíte, že to byla samá lež.

Pro jen ona ty Nmce po celém dom a po celé ulici tak zostouzí?"

Major se odhodlal jíti do bytu k Nmcm a poruil Sidorenkovi,

aby jim jeho návštvu oznámil, doufaje, mají-li skuten psy, že je zajisté

ukryj ou. Major zstal dlouho u Nmc a vrátil se celý rozveselen dom.
„Potšil mne Nmec nesmírn," ekl Sidorenkovi. „Každým spsobem

pojedu do Krestovské zahrady a vezmu t s sebou."

Sidorenko vypoulil na majora oi, že se chystá do Krestovské zahrady.

„Slyšel jsi již o arodjích, kteí mluví bichem? Sedí to ped
tebou, neotvírá úst, a ty slyšíš, že kolem tebe mluví rozliné osoby,

nebo štkají psi, moukají koky, kohout kokrhá, dti pláou . . . Jest

to velmi zábavné ! Nmec mi všechny svoje kousky provedl. Uspoádá
pedstavení, až se bude vycházeti do Krestovské zahrady. Loského roku

poádal pedstavení v Odse i ješt jinde, a za týmž úelem zavítal do

Petrohradu. Muraševa poslouchala, když se doma cviil."

Major se spokojen zasmál.

„Slyšel jsem již o bichomluvcích, vaše vysokoblahorodí, avšak ne-

vidl jsem žádného," odpovídal Sidorenko se záivou tváí.

„Ztropím já si z Muraševé takový žert, že utichne na vždy."

„No, vaše vysokoblahorodí, ta umlkne teprve tehdy, až bude ležet

v hrob. Musíte jí vsak dáti za vyuenou, aby se stydla mezi lidmi

se okázati."

Sidorenko vdl, že byl major mistrem v poádání rozliných žert

a že se tím v pluku proslavil.

„Nmec jaksi nechtl k tomu svoliti: víš, jest mu líto ze starší

dámy si ztropiti žert. Ale já mu vysvtlil, jaká to je dáma. Nmec byl

celý udiven. Hle, neprozra se ani slovem, že jsem u nho byl ! Já ji

nauím, aby držela jazyk na uzd. Vždy si vymyslila, že má Nmec
v bednách dynamit, psy, —^ a on tam má loutky pro své pedstavení ..."

Sidorenko se chechtal, zakrývaje si ústa rukou. Tšil se, že chce

major dát Muraševé nauení.

Avdoa Spiridonovna sedla u smírího soudce, nemajíc ani tušení,

jak se na ni chystají.

V tutéž dobu pišel Trenti k Petru Akimovii a pravil mu :

„Picházím k tob s radostnou novinou."

Petr Akimovi byl jeho píchodem vždy rozveselen, a on pináší

ješt veselou novinu!
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Posadiv hosta, díval se Petr Akimovi s úsmvem na nho. A host

zaal

:

„Když jsem vera veer šel dom, potkal jsem starého známého

kupce, takového potrhlého lovíka. ,Víš,' ekl mi, ,koupil jsem dm
na Vyborgské ulici se zahradou. Sedni si ke mn.' Znám ho, — není

radno odepíti mu nco, a proto jsem si k nmu sedl na koárek; po

celou cestu mi vypravoval, jak zahradu okrášlil . . . Nasázel kvtin,

zídil besídku, zarazil tye se sklennými koulemi a všude rozestavil

sochy . . . fiekl jsem kupci, že jeho zahrada je velmi krásná, ale nco
že v ní schází, — totiž, zpv slavií. Kupec díve ml velmi rád zpvné
ptáky a kupoval je ode mne. ,Skuten, slavíka nemám, aby v zahrad
prozpvoval,' odpovdl kupec, a poruil mi, abych mu zítra pinesl

slavíka. Pravil jsem mu, že zaopatím slavíka vzácného, že však stojí

sto rubl. ,To jest mojí vcí!' odsekl. ,Hle a mi zítra veer slavíka

pineseš.'"

„To jest skuten radostná zvs! To se zítra staneš boháem . . .

A máš njakého pkného slavíka?"

„Kdybych ml, k emu bych chodil k tob. Vidíš, i klec jsem pinesl."

„Pro to?" ptal se Petr Akimovi, nechápaje dosud.

„Jsi ty hloupý! Dáme do ní tvého slavíka, doneseme ho ke kupci,

a ty dostaneš sto rubl."

Petr Akimovi se ve tvái zmnil, mávl rukou, a zvolal rozilen

:

„Snad neblázníš, Trentii? Já mám prodat svého slavíka?"

„ekni radji, jsi-li ty pi zdravém rozumu? . . . Takové štstí, jako

s nebe mu pichází a on se ješt brání! Ach ty starostlivý hlupáku, což

máš v hlav slepií mozek ? . . . Vždy si mžeš zaopatiti jiného slavíka,

a vzíti storublovku, vždy po druhé takové štstí se ti nehodí."

„Ne, Trentii, já svého slavíka ani za tisíc rubl neprodám,"

odpovdl Petr Akimovi rozhodn.

Trenti vyskoil hnviv se svého sedadla a zvolal:

„Když to neuiníš, pak t nechci více znát, ty ulpase! Vždy já

bych dostal od kupce deset rubl za dohození!"

Petr Akimovi odpovdl žalostn

:

„Nehnvej se, Trentii, ale Bh ví, že se od svého slavíka ne-

mohu odlouiti."

„Jdi k ertu!" vzkikl hrub Trenti. „Ode dneška k tob nepijdu,

a ty ke mn také necho!"
A Trenti šel ke dveím.

„Holoubku," pravil skoro plativ Petr Akimovi, jda za Téreutiem,

„jen poslyš ..."

Ale Trenti odcházeje pirazil dvée ped samým nosem Petra

Akimovie, tak že onen v loknutí uskoil a jako omráen zstal státi

na jednom míst; pak si tžce vzdychl a smutn promluvil:

„Ach, Trentii, Trentii, pro jsi mne tak zarmoutili . . . Hospo-

dine, což jest to mým osudem, abych vždy žil opuštn! . .
."

Smutn vracel se do pokoje a piblíživ se ku kleci slavíka, který

vesele s bidélka na bidélko poletoval, promluvil

:

„Nuže, jakou rados by mi spsobila storublovka? . . . Akoliv jest
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mi velmi líto a trapné, že Térentie už nespatím, pece te, mj drahý,

neprodám ! ... Že to Trenti nechápe ! A to byla ta radostná dnešní

zvs ... Já nesmím prý k nmu pijíti a on zase ke mn nepijde . . .

Aj, aj, Trentii, ty's mi stejn ublížil, jako všichni ostatní! ..."

Petr Akimovi byl zoufalý, že Trentie více neuvidí, a ten jda po

ulici bruel si do vous

:

„Jsou to na svt blázni! Nestojí o sto rubl! . . . Neml bych si

toho zmoeného lovíka již více ani všimnouti, ale pece je mi ho nyní

líto. Ale jak jsem mu neml vyhubovati ! . . . Divím se vbec, že jsem

ho nezabil! Tak mne to rozhnvalo, že jeho umínností jsem pipraven

o deset rubl."

Trenti byl tím sporem práv tak zarmoucen jako Petr Akimovi.
Jest to zvláštní, jak se nkdy spátelí lidé s docela rznými po-

vahami. Dost možná, že práv tento rozdíl povah je k sobe pitahuje.

Avdoa Spiridonovna zabhla pod veer k majorovi, zlobíc se nesmírn,

že Nmci tak dlouho tráví mimo dm, a totéž žalovala všem nájemníkm.

„Jací to zlosyni! Odešli ráno a dosud se nevrátili," pravila majorovi.

„Ach, paniko, vy jste mne ráno tak rozilila, že vás prosím, abyste

mi o Nmcích již ani nemluvila."

„A psi?" zvolala Avdoa Spiridonovna.

„Sidorenko se ptal, mají-li psy, — nemají žádných."

„A vy tomu víte? Go se to s vámi dje, majore? . . . Myslete

jen na své nájemníky!"

„Já na n myslím, paniko, aby jim kamna nekouila, aby zámky

byly v poádku a aby mi v as platili inži. Prosím vás, nerozilujte

mne ješt na noc !"

„Výborn, majore; místo dík, že jsem v dobrot své duše se o vás

starala, dáváte mi takovým zpsobem svj vdk na jevo ! Uvil jsle

svému podvodnému domovníku a nikoli mn ! . . . Porouím se !

"

Když se byla Avdoa Spiridonovna vzdálila, major smíchy se až

prohýbal ; a pak ekl usmívajícímu se Sidorenkovi, který stál ve dveích

:

„Popíchnul jsem ji, nezamhouí te ani oka, aby chytila své sou-

sedy Nmce. Mn jde jenom o to, aby mj žert se povedl."

Jak byl major vesel, tak byla Avdoa Spiridonovna mrzuta, vracejíc

se dom, — nadávala majorovi co mohla.

„Dobrá ! Neuvil rai a já mu to splatím ! Neuchrání se nepíjemnosti

s policií! Po celé ulici roznesu, jaký to je starostlivý domácí. Já dám
na Nmce pozor, a já je chytím ! Budou na to vzpomínati, jak mi ped
nosem zaveli dvée!"

Petr Akimovi byl tak zaujat svým hoem, že si ženy nevšímal a

neslyšel, o em s takovou zlostí mluvila. Jemu to bylo zcela lhostejné,

že proti svému zvyku sedla doma a každý okamžik se ploužila kolem

oken a dveí svých soused Nmc.
„Jakž? Dává pozor?" tázal se major Sidorenka.

„Kdo? ŽvastalkaV . . . Jakoby byla na stráži!" odpovídal Sidorenko

se smíchem. „Naslouchá, nakukuje a proto sedí doma. Co ta ženská

o Nmcích naklepala — to je hrozné."
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„Tím více ji mj žert rozzlobí . . . Pamatuješ se, jak jsem dal za

vyuenou poruíku, který pišel k našemu pluku?"

„Výborn, vaše vysokoblahorodí, — vypadal jako opaený."

„Takové lidi si nejlépe dobereš žertem : sám se z toho potšíš, a

ostatní rozesmješ."

Major šel obyejn v deset hodin spát, ale tentokráte byla již

plnoc a on ješt sedl u polooteveného okna, zahalen do plášt a

s epicí na hlav.

Sidorenko stál za jeho keslem.

„Kdy asi v dom vše utichne!" pravil tiše major, aby nebylo jeho

hlasu slyšeti do dvora.

„Bývá to vždy tak, vaše vysokoblahorodí, již shasínají svtla," od-

povídal šeptem Sidorenko.

„Nešetí píliš, — spotebovali by mén petroleje, kdyby šli díve
spát . . . Nenech mne zdimnouti, ale sám také a neusneš!"

„Jak by to bylo možné, vaše vysokoblahorodí!"

„Bojím se, že Nmec snad pece se k tomu neodhodlá; snad mu
to bude pipadati nedelikátní z dámy si ztropiti žert. Ale dal mi slovo . . .

Podaí-li se mj žert, bude zítra ráno plný dm smíchu."

IX.

Svtla ve všech oknech velkého domu uhasla; na dvoe bylo ticho,

a v temném pokoji majorov se najednou ozvalo chrápání.

„Vaše vysokoblahorodí," zašeptal Sidorenko, a tásl majorem za

rameno.

„Co pak?" ptal se major.

„Ráil jste usnouti."

„Z eho tak soudíš?"

Sidorenko neodpovídal.

„Pro ten Nmec neotvírá okno!" zašeptal netrpliv major. „A—a!

Slyšíš?" dokonil radostn.

„Jak pak bych neslyšel, — vždy uhodil oknem pi otvírání."

„Prosil jsem ho o to ! . . . Hospodine, jen aby byla na stráži."

„Bude dávat pozor. Pradlena vera prala u úaduíka, a vypravovala

mi, že Muraševa tam kiela, že dnešní noci nebude spát a bude na

stráži, aby vidla, jak Nmci v noci vypouštjí psy."

Major se zasmál a pravil

:

„Vyšpehuje nco lepšího než psy . . . Popsal jsi dobe Nmci, kde
jsi vyryl jámu? . . . Zdali pak ji v noci najde?"

„Jak by ji nenašel, jest nedaleko jeho oken, mže jí dosáhnouti

rukou. Vždy jsem tam vrazil kolík."

„Nmec jaksi dlouho kope."

„Musí zemí zasypat jámu a položiti dru . . . Nu, te skonil, za-

vírá okno."

„Dkuju ti, Nme," pravil major, chechtaje se.

„Porouíte, vaše vysokoblahorodí, abych se podíval ze sín, zda-li

ona to místo oichává?"
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„Podívej se jen s hora, až se bude vracet ; mohla by se domyslit,

že ua ni dáváme pozor."

Sidorenko se brzy vrátil a hlasit oznamoval:

„Vše jde výborn, vaše vysokoblahorodí. Vyenichala !

"

„Nu, paniko, v naší ulici bude zítra svátek. Chytila jste se do

mé sít!" promluvil major samolib. — „Zavi okno, nyní si mžeš
spokojen lehnout."

„Sotva že se rozední, vstane a vzbouí celý dm."
„Nech vzbouí, zastydí se potom."

"V téže dob lehla si Avdoa Spiridonovna do postele. Kouila pa-

pirosu a pemýšlela, jaké vzbouení to v celém dom uiní a jak se

major zalekne. Vidla již ped sebou, jak vyhrabou mrtvolu dcka, které

Nmec zakopal, — ona o tom byla pesvdena, — a jak je policie

oba zatkne. Radostí se mohla zalknouti, myslíc na potšení, které ji

oekává, až všem svým známým bude moci vypravovat o události, ve

kteréž ona zaujímá první úlohu, nebo jí jediné budou zavázáni za od-

halení takového zloinu.

Jak se major ráno probudil, ihned volal na Sidorenka:

„No tak, co?"

„Vše jest pipraveno! Svolala všechny nájemníky do dvora, a veští

bez ustání."

„Výborn, výborn!" ekl radostn major, oblékaje se.

„Již pilítla! Jak zuí!"

„Vpus ji sem, ale ekni, že ke mn nesmí, ponvadž se teprv

oblékám."

A major se smíchem zavíral dvée.

„Majore, pojte rychle na dvr!" ozval se za dvemi ostrý, pro-

nikavý hlas Avdoti Spiridonovny.

„Což pak hoí?" zvolal major, hlasem ustrašeným, ale jeho tvá se

radostn usmívala.

„Váš dm nehoí! Pojte jen rychle!" volala velícím hlasem Avdoa
Spiridonovna.

„Co pak se pihodilo?" ptal se, otvíraje dvée, major se zamra-

enou tváí.

„Rate se mnou do dvora, majore, hned se dozvíte."

„Ješt si musím vzít epici. Ale eknte pece, co se stalo?

„Pojte rychle!" letíc naped, kikla Avdoa Spiridonovna.

„Sidorenko, poj za mnou!" velel major, jda se schod. Byl obleen
jako obyejn v župan, ale šel tentokráte bez dýmky.

Major dodal své tvái výraz nejvyššího udivení, že vidí všechny své

nájemníky na dvoe shromáždny.

„Rate sem, majore!" kývala na nho vítzoslavn Avdoa Spi-

ridonovna.

Major se mrail, ale pozvedl epici, pozdravuje své nájemníky.

„Prosím vás, eknte mi, co se pihodilo?" ptal se, piblíživ se

k nájemníkm.
„Hrozná vc! . . . Provinní! . . . Zloin! ..." ozývalo se ze všech

stran. „Musí býti posláno pro policii."
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„Ano, ano, nech u pítomnosti policie vyhrabou zem!" kiela
Avdofa Spiridonovna.

„Dovolte, dovolte, paniko ! Jsem pánem zde, a mám jediný právo

rozkazy udíleti!" ekl hrd major. „Nejprve mi eknte, o vlastn jde?"

„Jde o to, majore, že dnes v noci jsem vyšpehovala, jak váš Nmec
vylezl oknem a zahrabal sem mrtvé dcko!" objasovala kiklav Avdoa
Spiridonovna. „Já vás stežila; vy jste mi nechtl vit, rate se tedy

nyní pesvditi sám!"

„Možná, že Nmec sem zahrabal svého pošlého psa," ekl major.

„Dcko, dcko, majore!" vzkikla Avdofa Spiridonovna pesvdiv.
„Rate rozkázati, aby se kopalo, jinak pošlu ihned pro policii," hrozila.

„Na posílat pro policii, — asu dost, až se dokáže, že mluvíte

pravdu," odpovídal major. „Sidorenko, kopej!"

„Poslouchám, vaše vysokoblahorodí ! Musím jen dojít pro lopatu."

„Jen rychle!"

Než se vrátil Sidorenko s lopatou, dívala se Avdoa Spiridonovna

hrd na majora, mluvíc posmšn

:

„Nechtl jste se postarat o své nájemníky, proto jsem se o n po-

starala sama."

„A jestliže jste, paniko, nadarmo celou tu výtržnos spsobila, —
co potom?"

„Pánové, vidíte, major chce skrývati Nmcv zloin ..."

„Sidorenko, kopej!" rozkázal major vrátivšímu se Sidorenkovi,

který ihned se chtl pustiti do práce, když tu Avdoa Spiridonovna,

vrhnuvši se na zem, zaala rukou hrabat v tráv a uchopivši kus drnu,

potásala jím ped tlupou a kiela:

„Vidíte! ... O já mám dobrý ich: jak jsem ty Nmce spatila,

hned mi pipadali podezelými ... Co nekopeš ? Máš strach ! Ano, po-

sedíš si ve vzení, a pjdeš zárove s Nmci na Sibi!"

„Slyšíš, kopej!" vzkikl major na Sidorenka, který otvíraje ústa,

chtl nco Avdot Spiridonovn odpovdti. Vrhl na ni zlostný pohled

a poal rýti zem.

Zavládlo ticho, všichni se skupili kolem Sidorenka a hledji napjat

na jeho lopatu. Rysí oi Avdoti Spiridonovny se zrovna vpily do jámy,

a pojednou radostn vzkikla:

„Rohožka, rohožka!"

„Ráíte poruit, abych vyndal rohožku, vaše vysokoblahorodí?" ptal

se Sidorenko.

„Vyndej ji!"

„No tak?" dívajíc se hrd na všechny, pravila Avdoa Spiridonovna.

„Co nyní tomu íkáte, majore?"

Když Sidorenko poal rohožku rozbalovati, vykikly všechny ženské,

zakrývajíce si oi, arci mimo Avdou Spiridonovnu.

Byla rozvinuta jedna rohožka, druhá, tetí, tvrtá, — objem ped-
mtu se stával menším, konen Sidorenko zafunl a pozvedl starou loutku.

Všichni se podivili a major se tak rozesmál, že až celý zervenal.

Obrátiv se pak k Avdot Spiridonovn, kteráž tu stála jako v sloup
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obrácena, zvolal: „Mám poslat, paniko, pro policii?" a znova se

smíchem prohýbal . . .

Nkteí nájemníci se smáli, jiní pizvukovali majorovi a inili

Muraševé výitky, že tak Nmce ostouzela. Sidorenko se také smál,

mávaje loutkou nad hlavou, ale najednou ji pustil, vida, že Petr Aki-

movi se k majorovi blíží.

Petr Akimovi byl zamstnán istním klecí v kuchyni, jejíž okna

nešla do dvora, nýbrž na malé zapažení, oddlující kídlo od velkého

sousedního domu. Uslyšev hovor a hluk ve dvoe, vyšel rychle ven a byl

pekvapen, že všichni nájemníci shromáždni jsou a jeho ženu výitkami

zasypávají.

„Vaše žena . . . dokazovala všem, že vidla . . . jak vaši sousedé

zakopali dtský trup, a ona to byla stará loutka."

Major perýval tato slova smíchem.

„Avdoo Spiridonovno, Avdoo Spiridonovno, jak sebe a mne mžete
pede všemi tak zostudit!" pravil chvjícím se a smutným hlasem Petr

Akimovi.
Avdoa Spiridonovna pišla k sob.

„Ty hlupáku jsi byl zajisté s nimi umluven, radji ml!" vzkikla,

zlostí celá bez sebe. „Pokejte, jak on vás smích pejde!" pohrozila

majorovi a utekla do svého bytu.

Major pak promluvil k nájemníkm

:

„Pánové! Doufám, že jí nyní už nebudete vit, co vám o svých

sousedech bude vypravovat. Já jsem si z ní ztropil žert, abych ji nauil

nepoštívat proti sob celý dm."
Major odešel, zcela uspokojen, že tak skvle se vydail žert s Mu-

raševou, a dosud se tomu srden smál.

„Byl to podaený žert! Ta si nyní dá pozor na hubu!" honosil se.

„Patí jí to, vaše vysokoblahorodí, ale Petra Akimovie mn jest

líto. Mli jsme mu íci, aby nevycházel na dvr. On za to nemže, že

má takovou hanebnou ženu. Má s ní tžký život a ješt s ní musí

trpti ostudu."

„Pro jsi mi to, hlupáku, díve neekl? Vždy jsi vidl, že jsem

byl zaujat jinou záležitostí . . . Jaká to urážka, pjdu se mu omluvit, —

"

ekl rozpait major, a jeho veselos byla ta tam. (Dokoneni.)

^^^^^'^^-
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en zapadly dvée za paní Hrubou a Otylkou, když stiskli bílý

knoflík elektrického zvonku. Panská Gílka pišla jim otevít,

ale spativši Kaerovského, zarazila se a na dotaz, zdali

Jenda mešká doma, odvtila, že se poohlédne. Za okamžik

však již se vrátila s odpovdí, že mladého pána nenalezla.

„Kdy tedy jej zastihneme?" otázal se Kaerovský, ale

Cílka vyhýbav a zmaten odpovídala, takže okamžit roz-

besklo se mu v hlav.

„A což s panem architektem bych nemohl mluvit?"

V tom však rozevely se jedny z trojích dveí, vedoucích do ped-
sín a v nich objevil se mladý, statný, hezký hošík. Gíla sebou trhla,

zapálila se až po uši a rychle zmizela.

Byl to Jenda. Tvá jeho zdála se pepadlou, velmi vážnou, smutnou.

Oi bez úasti zíraly vstíc a také mdle jaksi ubíral se proti Kaerovskému.
Kvapila všecko to zaráželo, lekal se a litoval již, pro vbec s ím se

svoval Soumarovi a pro vkroil sem do toho domu.

„Zapeli vás!" ekl Kaerovský.

Jenda skivil rty a prosil, aby šli do pokoje. Sám ubíral se pedem.
Pokoj Jendv byl nevelký, ale útuln zaízený — pracovna i ložnice

zárove. Nad nžným, spíš dámským psacím stolkem visel obraz Havlíkv
a nedaleko stolku stála píruní knihovna.

„Co je s vámi?" otázal se Kaerovský, pedstaviv Kvapila, o nmž
Jenda podotkl, že mu pipadá povdomým. A upamatoval se na jeho

jméno i na jeho tvá, teba spolu nikdy nemluvili. Vlídn znovu podal

mu ruku, nicmén zstávaje vážným a smutným.

„Co je s vámi?" opakoval pak opt Kaerovský svou otázku. „Snad

ta církev . . .?"

„Ba, Kaerovský," temn pisvdoval Jenda, vybízeje, aby usedli,

„to bylo hrozné! Což dnes! Dnes již je pátý den, dnes již jsem byl

i ve škole ale pedstavte si to dilemma : bu —• anebo ! Ostatn

vy víte sám, pochybuji však, zdali tolik to vámi otáslo jako umou.

Mnou na celý život ! Vy si myslíte, že snad jsem ješitný. Snad i to je

pravda. Také si to íkám, ba sám si nerozumím. Kaerovský, jako bych

nkohk dní jed nosil v duši. Takové pusto ve mn, takové prázdno —
vypáleno, vypraženo všecko! Ani íci vám nedovedu." Dal ruku na elo,
odvrátil hlavu. V slovech jeho spoíval milý smutek. A tím dojemnjší,

že to byl chlapecký smutek. Chtl i)ovdt ješt více — i o tom, jaký

je to život, když nyní nutno si myslit pi každém pohledu, že prohráno.
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A pak ty pohledy! Ano, vždy všichni tu doma dívají se na jako na

nemocného, všechno kolem odbývá se s takovým tichem, s takovou

opatrností, s takovou zkostlivostí a bázní jako ped bouí, jako by znovu

mlo nco vybuchnout. A na to myslil a oi jeho žaln zíraly oknem
do daleka.

Chvíli bylo ticho. Kvapil hledl zalekan a soucitn do zem, Ka-

erovský pak vykával, až Jenda se uklidní. Potom vyprávl o Kvapilovi.

Vyprávl o jeho osudech ve Vídni, o jeho bíd i touze po Praze a Jenda

s velikou úastí naslouchal. Bylo mu milo, zít nešastného, sklíeného

lovka v tom okamžiku, kdy sám cítil se nešastným. „Ano, on je ne-

šastný — je vidt, že je nešastný!" myslil si. A tak když Kaerovský
domluvil, se soustrastí patil na Kvapila, tšil jej a ubezpeoval, že uiní

pro nj co nejvíce. „Brzy vás navštívím," nabízel se, „a sdlím, v které

dni budete moci jísti u nás. Promluvil bych hned s matinkou, ale nežiju

tu nyní v smíru a tak snad zítra, snad pozítí pece promluvím a pak budete

moci k nám dost asto docházet, pokud si neopatíte i nco jiného."

Potom náhle obrátil se ke Kaerovskému, opt jaksi trpce kiv rty:

„Tedy mne zapeh?"
„Ano, zapeli vás," ekl Kaerovský a s úsmvem dodával: „Snad

nyní jsem vám nebezpený!"

„To jist," pronesl sarkasticky Jenda. „Patrn bojí se o mé blaho!"

Rozjailo jej to, takže poal i živji mluviti a také jeho tvá osvžela.

Zeptal se Kvapila, jaký odbor studuje a když zvdl, že historii, pustil se do

debaty o školství. Zapomnl na svou bolest, upadal mimovoln i v kazatelský

ton, jako vždy, chtl-li se ukázat, chtl-li dát svdectví o sob, že je

vysplým lovkem. „Ach, vidíte," zvolal, „já bych nedovedl být pro-

fessorem ! Jsem píliš svj, zpetrhal bych jim všechny ty osnovy, kterými

sešnrovali školy. Ale máte dobe," dležit chválil, „že nejste právníkem.

Považuji právníky za nejzbytenjší lidi na svt."
„A jaký obor vy si vyvolíte?" nesmlým, uctivým hlasem otázal

se Kvapil.

„Medicínu," odvtil vážn Jenda. Pak svraštil elo a vykládal, že'

i medicína je sice z velké- ásti šarlatánstvím, ale že pece dá se tu

užiten psobit. „Víte," dležit pouoval a s vtším a vtším sebe-

vdomím, „i na ves se mže jít, tam, kde je chudý lid, kde jsou žebráci,

nkam do hor. Tam dá se i pohádat, být rádcem a pítelem. Penz brát

nechci, mám od eho být živ a neml-li bych, vezmu motyku a budu

sázet a kopat zemáky."

Kaerovský se usmál a Jenda, zapáliv se, hned zvolal:

„Kaerovský, vy se smjete. Ale je pravda: Léka mže pece mnoho

dobrého vykonat. Neznám krásnjší innosti, nežli té a knžské."

„I knžské?" pronesl významn Kaerovský. „Vždy jste pece chtl

vystoupit z církve."

„Kaerovský, mn knzem mže být i léka. Tak já tomu rozumím.

A z církve — — uvidíte, dojde k tomu pece," písn dodával a jakoby

se na sebe sama mrail, „uvidíte dojde."

Hned potom vysvtlil Kvapilovi, co vlastn a jak se to má s tou

církví. Éekl, jakou tžkou aféru ml práv ped nkolika dny, o se
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mu jednalo. „Jednalo se o mnoho — — — vidíte, snad i o opuštní

tohoto domova. A piznávám se : podlehl jsem. Neuzrálo ve mne ješt

všechno. Ale," obrátil se ke Kaerovskému, „bu hned po maturit, bu
na podzim se to rozeší. Pesvdíte se." S jakousi prosebnou bázní

mluvil, lekaje se, aby Kaerovský opt se nesmál, s bázní, aby uvil.

Pro Kvapila bylo to všechno novým svtem, s posvátným úžasem

zíral na Jendu, nechápaje vlastn, pro chce vystupovat z církve a co

všechno to znamená. A Jendovi, jak se zdálo, bylo i pojednou zase

smutno, opt zabral se do zlých vzpomínek.

„Kaerovský," náhle pronesl s hlubokým povzdechem, „mnoho musím
ješt o tom všem pemýšlet. Je to kardinální otázka a ta nedá se jen

tak odbýt. Víte, musí lovk i církev chápat s ponkud jiného stanoviska.

Mluvil jsem dnes práv s kýmsi o své afée — na jménu nezáleží —
a ten kladl velkou váhu na to, že kesanství nebylo s to zachovat p-
vodní svou prostou formu, že bylo nuceno spojovat se a kompromittovat

s cizími živly na p. s hellenismem a hlavn pokraující kulturou a jestli

prý pln nedostálo svému úkolu, aby všechen — i moderní život skrz

na skrz pronikalo, pak a jen si pedstavím, jaký je to úkol. Víte, já

tomu nedávám všemu za pravdu, ale pece vidím, že musím ješt uvažovat.

Nkteí hlupáci dnes ve škole sice krili rameny, to že by dovedl každý

zstat doma a tak vyhnout se zpovdi, ale nad tím, Kaerovský, teba
mne to dopalovalo, máchnu rukou. Ti nemají pontí, jaká je to otázka.

Postavit je ped takový oíšek — to vy jen víte. A ostatn vždy já

jsem se zpovdi nevyhnul, vždy musím k zpovdi sám, zvláš musím

a to mn nyní leží na duši. Chtjí, abych lhal, budu tedy ješt do ma-

turity lhát. Ale pak se to rozeší."

„Ne však samo!" s významným pízvukem pronesl Kaerovský.

„ešit budete muset vy. Ostatn jste skuten píliš mlád."

„Vy tedy myslíte také, že mlád?" radostn chopil se tch slov

Jenda. „Ach, vidíte, já skoro také to nyní nahlížím. A považte, tu

medicínu bych pece rád studoval a stojí tedy již proto za to, potácet

se ješt njaký as v kompromissech. Však kdybych vystoupil z církve,

to je jisto, že by mne k maturit sotva pustili — — jist ukázali by

mi dvée. Dnes to nahlížím."

Pak, když Kaerovský chystal se k odchodu, ješt jednou ubezpeil

Kvapila, aby byl bez obav o nejnutnjší zaopatení, a doprovodil obii až

na chodbu.

„Mnohomluvné, ale dobré dít," ekl venku Kaerovský. „Se vším

musí na trh. Trochu koketuje. Ale jinak hodný hoch!"

Kvapilovi velmi se líbil, ba ten byl pímo naden. Ovšem i Jendovy

sliby tu psobily. Nemluvil nyní o niem jiném, vyptávaje se, chtje

vdt i bližší podrobnosti o Jendovi. A když rozlouil se pozdji s Ka-

erovským, který opt spchal studovat, když sám šel se projit ulicemi,

tu opt jen ml na mysli Jendu a nesíslnkrát si opakoval, jak pec
jen je rád, že vydal so k Hrubým. Samota pi tom byla mu píjemnou.

Chodil a bezstarostn sií rozveselil. Myslil na to, co ho eká v Praze

a jak tu pec jen jist lepší život než ve Vídni. Prohlížel si výkladní

skín a pak také vešel do jednoho oteveného kostela, v kterém práv
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:

odbývala se svatba. Nevsta byla krásná i vystoupil na špiky, aby ji

vidl. Potom klekl v lavici, sepjal ruce. V chrám bylo úplné pítmí

a svatba již odešla, takže i prázdno tu bylo. Ticho a chlad a to pítmí

vysokých kleneb a sloupoví jej dojímalo. Zachvl se, zrychleným tepotem

zatlouklo srdce v útlém tle a oi s takovou prosbou a s takovou láskou

zvedly se k svtlu vné lampy, kmitajícímu ped oltáem. Rty jeho

šeptaly modlitbu, v níž vylévala se jeho duše dobroeící a díkyinící,

vylévala se jeho nová a silná dvra, že nalezne tu v Praze jist ten

oltá, který hledá, ten fantom, jejž touží obejmout.

Posilnn a jaksi ješt více rozjaen vyšel z chrámu a zase si pro-

hlížel skín, díval se na lidi, zastavoval se a bylo mu teplo, bylo mu
domácn a radostn. Zdálo se mu, že již blíží se, že již již vznáší se

nad ním to, eho ekal a eká. „Jsem rád," opakoval si nkolikráte,

„jsem rád!"

K sedmé hodin vrátil se do Nekazanky a zde v byt Soumarov
trpliv vysedl, až ten pibhl z kondice.

XI.

Pak šli k Cápovi na Vinohrady. Byla to malá, studentská hospdka
s výepem a dvma tsnýma lokály. Ve výepu sedl hostinský se ženou,

lokály pak mla na starosti mladá sklepnice v ržové trikotové bluse

a s vysokým úesem na hlav.

Soumar s Kvapilem odebrali se hned do zadní místnosti, z níž bylo

slyšet hovor studentské spolenosti. Jakmile vstoupili, strhl se veliký

hluk. Známé i neznámé hlasy se ozvaly. Kvapil ani nerozeznával, kdo

všechno tu dlí. Ale dlouhý stl po celé délce stny byl obsazen a nkolik

postav se zvedlo v tom dýmu, kterého byla plná místnost.

„Láo, Láo — Kvapile!" bylo slyšet v nastalé vav a nkteí
ze student již shrnuli se kolem. A jeden z nich — Dvoák mu íkali —
byl štíhlý, sndý mladík s dlouhými kueravými vlasy. Byl v haveloku,

jejž nosil také nyní v zim a v kterém sedl tu i v lokále.

„Vidíš Dvoáka!" ukazoval Bráuský Kvapilovi. „Vidíš básníka!

Také jeden z naší gardy!"

A Kvapil záil, rád shledal se s Dvoákem, svým bývalým spolužákem.

Dvoák pak, také rád vida Kvapila a zvdv, že pichází z Vídn do

Prahy, okamžit poal vyprávt o Praze, jaká je krásná a jaký tu život.

Kvapil vele pikyvoval.

A Dvoák ješt víc chválil a jen universitu hanl a jen na professory

se zlobil, jací jsou mizerové. Chladní prý až bda, nikdo z nich nemá
trochu ohn v prsou.

Kvapil se podivil a zvážnl.

„Ano, nikdo nemá ohn v prsou!" A Dvoák projíždje rukama
své dlouhé, básnické vlasy svil se, jak práv jen proto vrhl se na

historii, jen proto vstoupil na filosofickou fakultu, ponvadž by rád —
„víš, brachu, ponvadž píšu historické básn a ponvadž bych rád jednou

národu njakým eposem zahímal do duše o jeho slavné minulosti."

Když se dost vymluvil, zavedl Kvapila ke stolu a Kvapil seznámil
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se tu s ostatní spoleností : s njakým, velmi letitým medikem, který již

na dvaadvacátý semestr studoval medicínu a spíš vyhlížel jako usedlý

oban mezi tou veselou mládeží, pak s jinýma dvma mediky, s jedním

filologem a s právníkem Jenšovským.

Jenšovský byl asi v stáí Hanušov a Soumarov a zdál se to student

velmi sympatického vzezení. Byl pkn urostlý, ernovlasý, ernooký
a na nose ml kostný skipec. Stále píjemn se usmíval a pi rozmluv
hledl do oí, vždy klada velikou váhu na to, co mluvil. Tím i nepatrná

vc zdánliv nabývala dležitosti. Hned pesedl ke Kvapilovi a stranou

mu povdl, že je pedsedou východoeského krajinského spolku a že

vlastn také tak trochu je literátem. Pi tom neopomenul píjemn se

usmát a až do hloubi proniknout Kvapila, aby zjistil, jaký slova jeho

uinila dojem. „Ovšem, koUego," dodával zdánliv skromn, „vám teba
je mé jméno úpln neznámo, já, víte, píšu hlavn povídky pro mládež a

pak nerad blýskám se ve veejnosti, užívám zhusta pseudonymu." A vida, že

Kvapil ochotn a vdn naslouchá, dal se i opatrn do Ihaní, ekl, že

myslí také na politickou innost, že rád by se stal jednou poslancem

a proto prý již nyní píše lánky do venkovských žurnál. „A tam za-

soluji, kollego, zvlášt jedné stran!" pochlubil se a po boku opovržliv

zmil Soumara.

Tu Kvapil dodal si odvahy, svil se, s jakými existenními starostmi

pišel do Prahy. Jenšovský velmi pátelsky se usmál, pohodil rukou a

blahosklonn promluvil

:

„No, já bych vám, kollego, mohl kondice opatit. Mám známosti

a vy se snad spoléháte na Soumara nebo na Slavii? Tam jen za nos

vás budou vodit, ale jak povídám, já vám, chcete-li, hrakou opatím
leccos. Na mne — víte, na mne se mžete spolehnout. Kdepak — —
mám styky!"

A tu práv vstoupil Otokar Lašek s dvma novými hosty a s Bismarkem,

jejž vedl na še. Rychle odhodil zimník i klobouk a vyprávl Kvapi-

lovi, jak prý se znamenit nyní vyspal po té verejší noci a jak dnes

na novo mže být veselo. Pak zavolal Jenšovského, Bránského a Kuklu

a pistoupiv k postrannímu stolu, vyal z obálky njaké podobizny.

„Tono, chlapeek vám pinesl present!" volal Kukla na sklepnici.

„Pojte, máme tu pkné obrázky!"

Sklepnice pibhla a pes ramena student zadívala se na podobizny.

„Líbí se?" otázal se Otokar.

Sklepnice vjela mu rukou do vlas a zatepala jeho hlavou. „To

ty, synáku, jsi takové prasátko? — Kolik vám je let?"

Otokar potom vrátil se ke Kvapilovi a posadiv se, poal vyprávt
zpévavýin, tenkým hlasem

:

„Láo, zde jsme ti zažili nco veselých veer. To je nco jinšího,

než když jsme doma deli k maturit. Zde máme svou spolenost. Jsem tu

takka denn a tak pkné ti ubhnou veery I Sedím, pletu cigarety

vidíš, takových cigaret vykouím patnáct, dvacet na posezení! A Láo,
každý ti tu padá ped námi na ústa: hostinský, hostinská, všecko se

nám klaní. To ti máš k zabití, k popukání ! Kdepak my ale také od-

pravíme piva! Nkdy máš tu pravou Vltavu, víš, tak z legrace tískáme
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sklenicemi. K zabití! Hádej, co já sám tak za veer vypiju? Hádej,

hádej!" s rozmarnou naléhavostí nutil Kvapila, upíraje zrak na jeho ústa.

„Víš, že vypiju osm, deset sklenic za veer? To je všecko jen cvik!"

vykládal vesele. „Vi, že jeto dost na mne, slyšíš —•
— deset sklenic?

Víš, z poátku deset se mne zdálo ním neobyejným a te, víš, jako

nic! Éekli mn, že je to cvik, že musím zvykat a opravdu, Láo, jen

cvik je to! Na trnáct jsem to už také dotáhl, ale pokazil jsem se.

Pozdji však, víš, trnáct mn bude tolik jako dív pt ! Všichni

to íkají."

„A jak se ti líbí ta?" pokraoval, ukazuje na sklepnici. „Vi, že

je to fešná holka? Je starší asi o dv létá, než já, ale víš, drží na

mne ze všech nejvíce. S ní jsem se ti už nco naprovádel! Tono!"
zavolal rychle sklepnici. „Poslouchej, pak ukážeš, jak umíš dlat ba-

letku! Tona," pohledl na Kvapila, „znamenit dlá baletku. A to

máš rozkoš, nasmjeme se! Ach, Láo, to je veselé! Tono, ukaž, jak

m máš ráda? Vi, že mne máš ze všech ?"

„Ale co pak jsi, chlapeku, ztratil rozum, že tak žvaníš?" rozesmála

se sklepnice, ervenajíc se. „Podívejte, ten pán vedle se hanbí za vás,

podívejte, že mu nepovídáte nic veselého."

„I jdi tedy!" pleskl sklepnici. „Víš," obrátil se ke Kvapilovi, když

se vzdálila, „dlá nkdy caviky, ale v, veselých kousk jsem se s ní

už natropil. Opravdu, Láo, na mne drží nejvíce!"

xn.

Kvapil nutil se do úsmvu, pikyvoval Otokarovi, avšak oi jeho

byly tkavé, zmatené, úzkost a úpnlivá prosba se v nich usadila. Ale

odvahy neml, ozvati se, a jen jakoby pispní hledal, otáel se po

Soumarovi. A když Soumar si nevšímal, jsa v hádce, do které pojednou

dostal se s Jenšovským, myslil, že to tak musí být a že není jiné pomoci.

I napil se ze své sklenice, rozhlížel se a snažil se vpravit do toho okolí.

Sklepnice s pásem kolem boku a s brašnikou, na pásu zavšenou, každým

okamžikem vcházela do vnit, pinášejíc pivo a odnášejíc prázdné sklenice.

A pak otevela dvée, aby vypustila kou, kterého ím dále více pibývalo.

„Ale, Láo," vzkikl náhle Otokar, když hádka Soumarova s Jen-

šovským nabývala povážlivých mezí, „víš-li pak, jakým tuhle Soumar je

zažraným pokrokáem?"
„Jakým pokrokáem?" nesmle pronesl Kvapil.

„No, pokrokáem!"
„Pokrokáem?"
„Ježíši, on neví, jakým pokrokáem!"
A zevšad nakupily se hlavy a ozývaly se výkiky: „On neví, jakým

pokrokáem !

"

A když Kvapil vskutku nevdl, zmaten ohlížeje se s jednoho na

druhého a zvlášt na Soumara, který hrozne se škaredl, poali mu
o pekot vykládat, jakým prý to Soumar je pokrokáem. „Tak vy vskutku

nevíte — opravdu nevíte ? Ani o Kreutzerov Sonate nevíte ? O tom

jejich evangeliu ani nevíte?"
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„Ne — nevím!"

„No, Láo," kiel Otokar, „to ti máš íst, to musíš íst. To ti je

k prasknutí, k zabití. To ti je mezkovina! Vždy skonfiskovat to museli!"

V tom okamžiku Soumar, sesinav a tesa se na celém tle, vyskoil

se sedadla. Ale Jenšovský se ho chopil a srazil jej na stolici,

„Nevídáno! Jen se také trochu pamatuj!" promluvil s patra. Pak

obrátiv se ke Kvapilo vi, doložil

:

„Víte, koUego, zlehovat instituci manželství, toho my jsme nejmí
potebovali ! To není pokrokáství, to je blbství. Soumare. A pak my
tedy pijdem na universitu, chceme žít trochu vesele a lovk ani

o ženskou sukni by nesml zavadit? Co pak jsme blázni? Pro pak jsou

ženské na svte? Soumare, s tím jste se mli dát vycpat!" A vyprávl

Kvapilovi, jak podle receptu Kreutzerovy sonáty jen samí svatí a andlé

by museli být na zemi, jak i manželský život ml by pominout a muž
se ženou žít jako bratr se sestrou. „Vždy je to uinné bláznovství!"

„Ano, vám — lumpm," zvolal Soumar, „je to uinné bláznovství."

„Dovol, neurážej ! Bláznovství je to ! Vy tedy neznáte ani jejich

asopis?" obrátil se zase ke Kvapilovi.

„Ne — neznám," sotva dýchaje odvtil Kvapil.

„Ježíši, on nezná ani jejich asopis!" znovu ozvalo se se všech

stran. A poali mu jeden pes druhého vykládat, jak nkolik pemršt-
ných filolog a filosof piichlo k cizím myšlénkám a jak, teba jim

mlíko ješt tee po brad, již by chtli reformovat celý svt. Povdli
mu, jak si utvoili svou stranu, jak se veteli do studentského spolku

a poádné lidi, na píklad i Jenšovského, vypudili, jak si založili svj

asopis a jak dokonce knihy i vydávají svým nákladem, takové knihy,

jako na píklad „Kreutzerovu Sonátu" nebo Stuarta Milla „Poddanství

žen" nebo Limanowského „Djiny sociálního hnutí XIX. století."

„A kdybych vám," rozilil se náhle Jenšovský, te pímo napahuje

ruku proti Soumarovi, „všecko odpustil, ten váš internacionalismus vám
neodpustím. Vždy oni, koUego," obrátil se opt ke Kvapilovi, „pro so-

ciální otázku i s ertem i s Nmci teba by se spojili. Jim sociální otázka

je všecko a vlast nic. Co pak národ — co národ, to už je pekonaná
vc "

„Bu tak laskav," perušil jej drsn Soumar, „a mluv jen pravdu

a neško si! Že ty tak tomu národu mnoho sloužíš."

Sotva však ta slova byla promluvena, Jenšovskému zablýsklo se v oích
a nyní on vyskoil se stolice

:

„Cože— cože, já že nesloužím národu? A to ty budeš klábosit, ty ..."

„Teba já!" posmšn zvolal Soumar. „Po hospodách kiet umíte,

to je svatá pravda!"

„Kdo umí kiet po hospodách? Kdo?" A všichni se shrnuli na

Soumara a strhla se hádka. Jenšovský hrozn si poínal. Hulákal a koknn

všichni mu pomáhali. Plná hospoda byla toho kiku a Kvapil stál tu zmá-

mený, nikdy ped tím nic podobného nezaživ.

„Nemravná, pustá branže jste!" volal do hluku Soumar. „A ty" —
obracel se k Jenšovskému — „dláš jen jiným ostudu. A si nám už



720 Josef Laichter:

vytýká kdo internationalismus, jen když je jinak ádný lovk, ale ty

jsi zkrátka lump."

„A vy jste neviátka, — ne, vy pokrytci!" vyjekl Jenšovský vztekle.

„Kdo pak ví, co ti darebáci kde tropí? Mám-li rád ženskou nebo nemám-li,

vypiju-li o sklenici víc nebo mí, tím ješt národu ani neuškodím ani

neprospju. Nejvtší mužové, nejvtší dobrodinci lidstva, praví svtci pili

a pomilovali se s ženskými, ale jen bídáci zapomínali na národ." A pi
tom Jenšovský sápal se a ohánl rukama, až skipec spadl mu na stl.

„Platit, platit!" kiel Soumar. „Pojte, ani minutu zde nebudeme,"

volal na Kvapila. „Myslil jsem pece: pjdeš jeduou mezi n. Ale tu

vidíte, jaká je to cháska."

Ale tím slovem znovu všecko se zjitilo, hluk byl ješt vtší a Soumar
málem byl nucen utéci z hostince. Chtl vzíti Kvapila, avšak Otokar Kva-

pila držel. „Ty nesmíš, Láo," bránil, „s tím fanatikem nesmíš. Se mnou
pjdeš, u mne se vyspíš."

Dvoák sice snažil se vysvobodit Kvapila, vypeskoval i Otokarovi, aby

netropil hloupostí, Kvapil sám pak mu vyítal a také vysvtloval, že

celou noc nespal, a má svdomí, tu však zmocnili se ho Kukla a

Bránský s úmyslem, ztropiti žert, pes jeho hnvivý i prosebný odpor,

zvedli jej do výše a se smíchem posadili sklepnici na klín, kde jej drželi

tak dlouho, až Soumar, s potupným smíchem vyštvaný ze dveí, opustil

hostinec.

Pak zavládlo marn pemáhané, ztrnulé, prázdné ticho. Jenšovský

uplivoval, ješt všichni láteili na Soumara, všechno to však melo již jiný,

jakýsi vynucený ráz.

A když Kvapil poal znovu initi hoké výitky Otokarovi, i Brán-

skému a Kuklovi, pidružil se také Dvoák a dal se do nich.

„Co jeíš?" utrhl se však Otokar. „A si jde tedy! Ale já myslím,

že jsem mu víc, než njaký Soumar."

Tu Kvapil pestal reptati, ale bylo mu úzko v té spolenosti, v jeho

oích leskly se slzy hnvu i žalu a duše jeho byla plna výkiku, že

nic takového, ale nco jiného — jiného že hledal. Byl i ospalý a hlava

mu klesala. Marné Otokar kiel: „Láo, pece mj se k životu! Vždy
je to tu veselé. Podívej, já už šest jich vyzunkl, šest árek mám." Marn
i volal sklepnici, aby rozjaila i rozehála Kvapila, marn mu i pipíjel

na zdraví a nutil, aby s ostatními ukal na bratrství : Kvapil byl nevý-

slovn smutný a plný stesku. I vyskoil Otokar, škubl mu ramenem a

teuKým hlasem zavískl: „Vždy, Láo, s tebou nic není, vždy ty jsi

uinná hnilika!"

Nevšímali si pak Kvapila a dali se do zpvu. Z poátku zpívalo se

dost ušlechtile, ale ím více se rozjaovali a ím více se pilo, tím zpí-

valo se bujnji. Od vlasteneckých písní pešlo se k zpvm lehího, až

i podezelého obsahu. Jenšovský pi tom gestikuloval, tloukl rukou do

stolu. Obas i zadupl, zavýskl, prohýbal se, takže se zdálo, jakoby celým

• tlem pomáhal si pi zpvu. A ostatní gestikulovali za ním, dupali, vý-

skali, tloukli do stol. Nejhe ze všech poínal si Otokar. I na židli

vylezl, vytáhl z pod stolu Bismarka a prohánl jej lokálem. Bismark štkal,

v}l, skákal z rohu do rohu a Otokar mohl popukat smíchem. Zpsobil
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tak pekelný rámus, že pibhl i hostinský a hostinská z výepu. Sklep-

nice zacpala mu ústa a na konec položila jej na podlahu. A když zaal se

dobývat do jejího stevíku, napleskala mu pes ruce a odbhla posadit

se k Jenšovskému.

„Ke mn, ke mne, Tono!" volal Otokar, zvedaje se rychle ze zem.

XIII.

Po jedenácté hodin opouštli studenti hostinec. Vyšla jich celá tlupa.

„Psí mráz!" zahuboval Jenšovský. „Pojte, Kvapile, chytnte se mne!

Musíme se nkde zahát. Tu za rohem je kavárna, malý kumbálek. Káva

postaví vás na nohy!"

Kvapil však se nechytil, odporno mu bylo pi tch slovech Jenšov-

ského a poal prudce naléhati na Otokara, a s ním jde tedy dom, když

je vinen, že nemohl se Soumarem.

„Nevídáno, Láo!" odsekl Otokar. „Kdybys nedlal takového sva-

touška. Co pak si myslíš, že nevíme, co se dje ve Vídni? Pjdu, ale

dív musíš ješt s námi."

Kvapil povolil, byl však zamlklý a tžce zabrán do sebe. Jen Dvoák
jej upokojoval, prav, že sám nejradji by ho vzal k sob, kdyby neml
již jiných kolik spolubydlitel.

Nkolik krok na ulici vskutku nalezli kavárnu se zelenými záclon-

kami na dveích. Vešli do vnit. V místnosti, jež byla nevelká, stál jeden

kuleník a na nm dva studenti hráli kuželkovou partii.

„Jak bych nevdl, že tebe tu nalezneme!" pozdravil Jenšovský ne-

vyspalého blondýna, který s tágem v ruce ekal, až druhý dohraje.

„Kdybychom pišli za bílého rána, Láo," obrátil se Otokar ke Kva-

pilovi, „ješt bychom ho tu zastihli. A pak táhne s tamtou," ukázal na

sklepnici. „Ano, Láo, tak se to provádí. To já ti už ncokrát provedl."

Když vypili kávu, zvedli se a znovu vyšli na ulici. Ubírali se kolem

„Slovanské lípy", kde kuchaky mly tanení zábavu.

„Sem, sem!" vískal Otokar. „Láo, tady ti to bude veselé!"

I šli a vtáhli za sebou Kvapila. V lokálu bylo plno prachu, pot

pl ze spocených tl služek a udýchaných taneník. Otokar hned octl

se v kole.

„Tu je to výtené!" liboval si Kvapilovi. „Láo, sko si, nic nemáš

lepšího! Vidíš s tou tlustou kuchakou si sko!" A sám opt bžel a

znovu se otáel.

Kvapil nevdl již, có se s ním dje. Jen njakou strašnou tíhu

cítil na prsou a jakoby do pustého prázdna padal. A prázdno jakoby se

nad ním zavíralo a byl konec všemu. „Bože, Bože!" úpl chvilkami, pro-

bíraje se k vdomí, ale opt upadal do toho prázdna. Slz neml, oi byly

vypáleny. A jsa tak zmoen, usnul u stolu. Záhy však jej vzbudili. Prý

jdou dále a ješt leccos mu ukážou. Ale vyšlo jich jen pt, ostatní, mezi

nimi i Dvoák, uvázli u Slovanské lípy.

„Tak kam?" ptal so Otokar, volaje Bismarka. „Dol, dol, aC Láa
trochu proputuje Prahu!"

Na rohu ulice zmrzlý uzenká pešlapoval kolem kotlíku. „Pt párk!"
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kiel Otokar. Uzenká nedviv vzhledl, rychle pak hrábl do kotlíku

a vyložil na poklici nkolik párk.
„Strýku, až podruhé!" máchl rukou Kukla a všichni se smíchem

rychle se rozbhli. Uzenká zakýval pohrdlive hlavou a klidn hodil párky

zpt do kotlíku.

Potom ubírali se kolem krámu materialistova, nad jehož dvemi visel

devný andl s roztaženými kídly.

„Mj milý, vánoce jsou ty tam!" zvolal Jenšovský a ohlednuv se,

není-li nikoho na blízku, strhl andla. Rozdlili se o kídla, o nohy,

o hlavu. Každý vzal nco do kapsy. „Tu máš, Láo, pro štstí!" ekl
Otokar, vstriv Kvapilovi kídla do zimníku. Tomu však bylo úzko, byl

nyní i bez Dvoáka a poal opt prositi, aby již šli dom. Ale smáli se

mu jen, že je neostílený zajíc ješt a že za denního svtla musí se uit

chodit na postel. Kvapil rozmýšlel, co si má o tom myslit. Cítil, že

pravdy nemají, avšak jeho povolná povaha jej pemáhala, aby pi-ijímal

nepravdu za pravdu. Otokarovi samotnému nicmén pece jen prudce ekl

:

„To není pkné od tebe — — kdybys alespo uvážil, že jsem celou

noc jel, že jsem nespal. Vždy je to hrozné, tak se potloukat!"

„Hrozné?" vypukl v smích Otokar. „Láo, prosím t, nedlej tako-

vého mu. Ráno se vyspíš až do božího poledne."

I šli. V Žitné ulici narazili na tlupu hádajících se lidí. „Der Mensch
ist wie ein Fass," zeteln nkolikráte se optovalo.

„Kdo Fass, vy holoto buršácká! Já že nemžu na nohách, vy e-
ládko?"

„leh sage es ihnen — nemoze stát na nochách!" bylo zase slyšet.

A v tom padla facka a za fackou nkolik ran holí.

Ten, kdo dal facku a kdo dostal ukoUk ran holí, byl asi osmadva-

cítiletý lovk statné, selské postavy, hranatých ramen, plného vypitého

oblieje. Odn byl šedivým, opelichaným menikovem a na hlav huatou,

kdysi skvostnou, astrachauskou epicí. Stál ve svtle plynové svítilny. Jeho

oi záily vodnatým leskem a celé tlo povážliv se potácelo.

„Chládek — vždy je to Chládek!" dal se do kiku Otokar a všichni

hned obstoupili buršáky a lovka v opelichaném menikovu.

Ponvadž však v tomže okamžiku ke skupin student piblížil se

strážník se slovy: „Pánové, pánové, rozejdte se!", vzali buršáci nohy

na ramena a také celá skupina se hnula.

S Chládkem, medikem to, jenž již také pkná léta protrávil na uni-

versit, ubírali se pak, vedouce jej pod paždím, pes Karlovo námstí

k Novomstské vži. Tam u masných krám napadli opilého drožkáe.

Jali se hned smlouvat, aby je vozil po Praze. Le drožká prozatím ne-

chtl slyšet o penzích. „Pánové, pánové, nebude to drahé, sám jsem

rád, že se mn naskytla tak veselá spolenos." I šuškali mezi sebou,

ehtali se, jak drožkáe v nkteré pivnici dodlají do nmoty a pak a
sám Pánbh mu za n zaplatí. Kvapil, co tak smlouvali, odhodlával se,

že se s nimi rozejde. Hrza jej obcházela, zvlášt nyní, když vidl Chládka.

Bylo mu sice úzko, kde bude blouditi v noci — on, v Praze zcela ne-

známý, ale myslil si, že lépe blouditi. Éekl tedy Otokarovi, že jde.

„Kam jdeš, blázne?"
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„Nevím, ale — —
" Pi tom slzy stály mu v oích. — Ano, kam

jíti ? Nkam do hostince na noc, zbyten utrácet peníze, jichž má práv
tohk, aby mohl prožíti nkolik dní, než nalezne zamstnání, aneb než

k Hrubým bude moci docházet ? Ano, kam jíti ? Snad hledati a burcovati

v noci Soumara? I zase byl na váhách. A zatím chopili se ho Bránský

a Kukla a se smíchem, že vyvádí jako tináctiletá panenka, vysadili jej

do drožky. Neodporoval již, jakoby uznával, že to tak musí býti. Potom
vstrili za ním do vnit Chládka i Bismarka, sami vlezli, všichni usadili

se jeden na druhého a za neobyejného smíchu a hluku vyjeli.

Drožká švihl biem, kobylka se vzepjala a vz zadrkotal po dlažb.

Nakázali, aby zamíil na dobré pivo, do jiné tvrti, a odtamtud že se

pjdou podívat na dvátka. A drožká tryskem vezl je Spálenou ulicí,

Ferdinandovou tídou, po nábeží a Kamenném most na Malou Stranu.

Zde to šlo do kopce, spocená kobylka tžce oddychovala.

Konen byli na miste a hospdka, ku které drožká je zavezl, se

jim líbila. Drožká musil zasednouti s nimi, pinutili jej, že vypil nkolik

sklenic. Jenšovský také pil a pak již jen žblabonil, jakou chtl v noci

psát ješt povídku s nadpisem „Milujte vlas, útlounká srdéka!"

„Slyšíš, Láo!" kiel Otokar. „A píše ti taky: „Milujte rodie,

dátka!" No, myslíš-li, ten že ti nco opatí, to jsi se na istého flamendra

spolehl! Mluvka je to — nejvtší mluvka pod nebem! No, a te Láo,
ješt nkam — a pak už na jisto jdeme dom, pak a má tvá duše

pokoj !"

Kvapil neodpovdl, ale jeho oi, pedržené bdním, horen a urputn
svítily.

Bylo pldruhé s plnoci, když za kiku vyjeli z Malé Strany. Drožká
bez petržení práskal biem, kobylka na most nkolikrát se smekla a

znovu jako divá pádila ku pedu. Kola drožky skákala po dlažb, divý

let jejich hrel do tiché noci. Chládek ve voze usnul a Otokar mohl po-

pukat smíchem. To je veselé, nco takového že ješt nikdy nezažil. „A byla

by to radost, kdyby ta kobyla klesla a pošla na ešt !" Jenšovský kiel
na drožkáe, aby je tak shodil do Vltavy a s klením šmátral na klín

po skipci. Bránský s Kuklou zpívali chraptivým hlasem: „Chovala mne
má matika " a Kukla pi tom tahal za ocas Bismarka, který úpn-
liv štkal a vyl. Tu tam strážník na své noní obchzce udiven hledl

za vozem, mihnuvším se mu s hmotem kolem oí.

Za mostem zamil drožká do úzkých ulic páté tvrti.

„Láo, te si prohledneme dvátka!" smál se Otokar, trhaje Kva-

pilovým ramenem. „Víš, to t osvží, zažene ospalost!"

Ale Kvapil jal se pro Boha prosit, aby již tomu byl konec, aby se

odebrali spát. „To je od tebe nesvdomitost, Otokare. Takového neho
jsem se nikdy do tebe nenadal."

„Však ty stichueš," odsekl Otokar. „A kdybych byl védl, že jsi

taková slepice, za nic bych t byl nedržel, fukale!"

V lom drožká zastavil v tsné ulice ped domem, nad jehož vchodem
hoela ervená svítilna. Otokar seskoil, za ním vylezli ostatní ; též drožká
seskoil.

„KoUego, uvidíte, to vás osvží!" tšil Kvapila Jenšovský.
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„A neklopýtni, Láo!" volal Otokar. „Ukaž, povedu t, já už jsem

starý kos!" dodal tenkým hlasem. „Hned na podzim jsem tak Prahu pro-

putoval. Všude mne zavedli. Poj, poj!"
A vlekli Kvapila, který znovu se podvoloval, ekaje, že bude to již

poslední zastávka, po úzkých schodech nahoru, odkud zavzníval zvuk

planina a zpv. Za ním ostatní vyvedli Ghládka.

XIV.

„Podívej!" ukázal Otokar na dvée, jimiž bylo vidt do osvtleného

lokálu.

Nkolik zpívajících dvat válelo se tu po stolicích, po pohovkách.

Nkteré kouily cigarety; jedna v kraounké suknici sedla na kolen

vychrtlému pianistovi. Kvapil byl jako opilý, jako ve snu mu pipadlo, že

vtáhli jej sem — do té místnosti.

„Láo, tak to vypadá v Turecku u sultána!" ehtal se Otokar. „Ne-

líbí se ti to? Budeš ješt na nás naíkat?"

Vlekl jej za ruku, vpadl hned mezi dvata, zvedající se rychle se

svých míst. „Na zdar, holátko!", volaly na nj jako na známého. Jedna

stáhla jej k sob, ptala se, kde lumpoval. Šeptal, ukazoval na Kvapila.

A dve rychle seskoilo s pohovky, bželo a do nahých ramen chytilo

Kvapila, volajíc se smíchem:

„Ty jsi jist ješt maminin mazlíek!"

Kvapil u vytržení, širokým zrakem dívající se na ta dvata, pi

dotyku ženského tla pocítil závra v hlav. Krev vehnala se mu do lící

a po zádech rozlil se mu horký pot. Vidl samá kroužící, podivná

barevná kola a jakoby byl špit parfumem, jenž vál na s poloobnažených

dívích prsou. Nohy pod ním klesaly, cítil úzkos, chtl a nechtl prchnouti,

cosi velého, omamujícího stoupala do hrdla, které se stahovalo, jakoby

se ml zalknouti. To vše trvalo nkolik vtein. Zatím dve tsn stáhlo

si jej na prsa, políbilo ho na vlasy a chtlo odvésti jej k pohovce. Ale

rozpoutalo se v nm cosi, ta kroužící barevná kola náhle se rozstoupila

a nco hrozného zjevilo se v pozadí. Vzpamatoval se a prudce, jaksi

neurvale vytrhl se z objetí.

„Vždy on je rád, to on jen tak!" kiel Otokar. „Vi, Láo, že

jsi rád?"

A dve znovu jej objalo.

Kvapilovi stály horké slzy v oích a otáel se s nekonenou úzkostí

po všech, jak tu stáli, a ke vchodu, zda-li odtamtud spása kyne. Kolem

však jen se smáli, jen h ješt si poínali. A náhle nco hnusného jim

napadlo: Jenšovskému vlastn — a všichni se toho chopili. S velikým

smíchem a výskáním obklopili Kvapila, snažíce se jej zavléci k blízkým,

postranním dveím, které již rozeveli.

Kvapilovi se vyjasnilo. Chtl vzkiknouti, ale výkik selhal mu v hrdle.

Ta omamující úzkost, která jej svírala, dovršila se v šílenství. Jeho oi
zaplály vášniv, chorobnou zuivostí. A všechny síly, které ml, se v nem

vzepjaly a donutily útlé, slabé tlo k vášnivému odporu. Poal kopati,

mlátiti rukama kolem sebe a dal se do kiku:
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„Puste — pry jdete, co jsem vám udlal — pry jdete

co jsem vám udlal?"

Bylo cosi chorobného a svrchovan úpnlivého v jeho poínání, takže

všichni strnuli.

„Vztekloune !" zapištl Otokar.

Ale v tom udeil jej Kvapil pstí do prsou a zalévaje se proudem

slz vyítil se ze dveí, maje nyní již volnou cestu, nebo nikdo ho nedržel.

„Vztekloune!" opakoval Otokar, rozbíhaje se za ním. Hned však

se vrátil.

„A jde pitomec!" zlostn prohodil.

Kvapil zatím divoce ubíhal na ulici. Ubíhal chvíli, aniž se zastavil.

A ueubíhal jen Otokarovi, Kuklovi, Bránskému a Jenšovskému, ale i té

skliující úzkosti — té podivné mdlob, až dosud jej pronikající. I te
kolena se mu chvla a pot vjstupoval mu na zádech. Jakoby stále dýchal

ten parfum — takový hrozný! A marn obracel oi s domu na dm,
stále zel obnažená prsa a cítil nahé ruce, ovinuté kolem svého krku.

Pojednou poal tžce dýchati, zastavil se a zdálo se mu, že se musí

vrátiti. Vskutku popošel nkolik krok zpt. Ale optn stanul, na celém

tle se otásl. Vše se s ním toilo. Vidl znovu tu barevnou svítilnu —
ten dm, z nhož uprchl. Prudce se odvrátil a opt jako pomatený ubíhal

tsnou ulikou. Z oí jeho proudem tekly slzy.

Neznal uliek, jimiž se proplétal, chodil z jedné do druhé, nevda,

kde se nalézá a co si pone. Vidl ješt kolik podobných svítilen jako

nad vchodem onoho domu, do kterého jej zavedli, a vždycky se otásl.

Pozdji kdesi na rohu pelétla kolem nho s hlukem drožka, z níž ozýval

se kik, zpv a psí štkot. Tup díval se za vozem — poznal jej.

Sám znovu bloudil ulicemi. Teba mrzlo, nedbal zimy. Ale konen
ohlásil se i mráz, jehož zprvu nedbal. Z nenadání poal cítit palivou

bolest na uších a také údy, drkotajíce se zimou, poaly mu vypovídat

službu.

Byly tém ti hodiny, když po dlouhém bloudní octl se na Staro-

mstském námstí. Zde spatil osvtlenou policejní strážnici. Zastavil se.

Ruce jako dva tžké háky držel v kapsách a nohy keovit tiskl k sob.
Zdálo se mu náhle, že nesmí zavít oí, jinak že hlava jeho se zatoí,

že klesne. A pece víka jeho oí takka sama se zavírala, cítil, jak

rád a jak rychle by usnul. Pi pohledu na osvtlenou strážnici zmocnila

se ho touha po odpoinku, po teple. Napadalo mu pojednou, že mže
zde vejíti do vnit, zaháti se, vyspati se. Ale hned lekl se své myšlénky.

Rychle a se strachem ubíhal dále. Obas koleny udeil o sebe, aby

zahál kosti, jejichž svazy mrazem i únavou devnly. Nebe bylo indi-

gov modré a hvzdy, rosíce dol jiskry snivých paprsk, jakoby plo-

valy v majestátních mrtvých jeho hlubinách. Pišel na Václavské námstí.
Zde (lomy a aleje až k museu oste rýsovaly se v panensky oberstveném
noním vzduchu, upalujícím, žíhajícím mrazem. A chvílemi zvedal se z úklad-

ných skrýší tichý, jedovatý vítr, smetající se stech sníh, jenž z veera
napadl.

Kvapilovi omrzal obliej i uši. Poal se lekati zimy. Jako dlouho

obcházející vrah chytila se ho te, ezala jej do živého masa, podrážela
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mu uohy, takže byl plu hrzy. Úzkost hnala jej bolestn ku pedu.
Nkolikrát i zavel oi ped drobným snhem, zavíivším mu kolem obli-

eje. Když pak opt zvedla se ervená víka jeho oí, biovaných

ostrou prškou snhu, vidl vyrstat z bílé, zasnžené pdy mrtvé zjevy

vysokých zdí a erné silhouety stoených vtví strom jako fátu morganu,

s níž jeho život nemá žádného spojení. A tím svtem, nad nímž v hlu-

boké, temn modré výši záily hvzdy, namáhav se vlekl.

Hledal cestu do Nekazanky, kam chtl jíti k Soumarovi, a lekal

se, objeviti se tak pozd. Ale jiného nevdl, co init.

Nekazanku po nkolikerém zbloudní posléze nalezl. Pak nalezl

i dm, v nmž Soumar bydlil. Píšerným tichem mrazila ta ulika,

píšerné ticho padalo se smutných, uspaných dom. Kvapil stál chvíli

jako zloinec. Ješt jedenkráte pozel k nebi, jehož úzký pruh vidl

nad hlavou. Ale nebe neposkytlo nijaké úlevy. Svit hvzd byl tvrdý,

sytý, pipomínající tuhou noc lednovou. I zazvonil a ekal, tesa se

zimou i vnitní hrzou.

Domovník pišel se svtlem a Kvapil vstoupil do chodby. Teprve

te zdálo se mu, že je ped ímsi zachránn. Cítil úlevu. Zalekle sice a

sklíen stoupal po chatrných schodech, s rozpaky sice zaklepal ve

druhém poschodí na kuchyské dvée bytu Soumarova, nicmén volnji

mu bylo v nitru a šeptal si: „Bože, jak jsem rád — konen!"
Slyšel, jak kdosi pevrátil se na posteli, jak pleskly bosé nohy

na podlahu.

„Kdo je to?" ozvalo se z vnit chraptivým, rozespalým ženským

hlasem.

ekl, kdo je a kvartýrská otevela. Pak po špikách vloudil se

z kuchyn do pokoje, kde hned i Soumar i Kaerovský se zbudili.

Rozžehli, spatili jeho tvá. Oi byly .ervené a celý obliej strašný.

Trhan, rozechvn vyprávl, co se s ním dlo.

XV.

Druhého dne ped polednem došel do Slavie, nevdí-li tam již

o njakém zamstnání. Ale ekli mu, že nesmí tak kvapit. To mže prý

trvat nkolik dní, i týden, i déle, nežli se co vyskytne.

Sklíen vrátil se do bytu Soumarova. I mdlým se cítil, kašlal a

hlavu ml tžkou a soudil, že je to následek probdené, v neklidu ztrávené

noci. Usedl na Soumarv kufr a smutn, tiše pemýšlel. Vzpomínal, jak

vera pišel do Prahy a pro pišel, co hledal zde ve vlasti, ím chtl

zaháti své srdce, co vyplakat, emu se poklonit na ten drahý

fantom vzpomínal, po nmž vztahovaly se jeho roztoužené ruce.

Ale do tichých dum stále vkrádal se hlas spitého Jenšovského a kik Oto-

karv. Teskno mu nyní bylo. Fantom ukázal mu jen ást svého stínu, ale

on již byl shrocen, jako by vidl samý stín. A také to dve, které jej

v noci objímalo, rušilo jeho sny — a fantom jakoby kamsi mizel, jakoby

se ztrácel v mlhách. I zavíral oi, usiluje se od všeho nemilého odvrátit

a chtje v duši vší mocí uchránit dávný, starý obraz to teplo,

jež tak drahé bývalo na chlume rodné vísky pod korunami lesních strom,
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kdy vznícenýma oima díval se do dálky, na bory, ozáené západním

sluncem.

I odpldne bylo mu smutno. Starosti o existenci jej tížily, neb ani

Jenda Hrubých nepicházel. Jen na chvíli se rozehál, když dovlekl se

na Hradany a odtamtud díval se dol na Prahu, rozloženou po bezích
Vltavy. Te opt pi tom pohledu na krásné msto zdálo se mu, že

stojí na stupních oltáe a v srdci jeho zaplesala ideální píse života, již

pišel sem vydechnout z duše své.

O páté hodin byl znovu v byt Soumarov. Tu náhle, co sedl a

dumal, objevil se Jenda.

Pišel s radostnou zvstí. „Hlete," pravil, „matinka se zcela dobe
pamatuje na vaši matku. Ví, že dlávala ve dvoe. Promluvil jsem s ní

již. Otec též se pamatuje. Ješt dnes mžete na veei a pokud se vám
nic nenaskytue, mžete picházet i denn."

Kvapil se rozradoval. Náhle zapomnl na svj fantom, na chrám

vlasti, v nmž nalézti chtl samé bratry, koící se v zanícené lásce.

V tom okamžiku ohíval se blahou myšlénkou, že bude zbaven starosti

o chléb. Všechny chmury, které jej tísnily, se rozprchly, Jendova slova

rozestela po všem práv tolik svtla, jako verejší noc nahrnula stín.

Ale Kaerovský pak Jendovi povdl, co s Kvapilem se sbhlo.

Vyprávl o pitce u Cápa i o tom dalším, co následovalo. A ponvadž
se pi vzpomínce zase dostavily truchlivé myšlénky, vmísil se i Kvapil

a Jenda byl dojat. Pochopil, co to znamenalo, pichvátat do Prahy s ro-

zevenou náruí, s roztouženým srdcem, s hlavou plnou sn — a

octnout se prvním krokem v takové špín. Sám ješt ze zkušenosti neznal,

o em se vyprávlo, tím však jen mocnji vše psobilo. Litoval Kvapila

a chytil se tu neho — vždy tak rád utíkal od své vlastní bolesti.

„Kaerovský, Kaerovský, není to spousta?" volal. „Není to mravní

miserie? A pak se nemá reformovat?" Jiskil oima a myslil na hvzdy,
o nichž ped krátkou dobou o ajovém veírku mluvil Slovák Mikyška.

Tu by se Blaženka mohla pesvdit, jak je potebí apoštol! Bylo mu
smutno i sílu v sob pocítil, nadšenou sílu, vydat se kamsi do boje,

chopit se plamenného mee, ukazovat na cestu k jinému, krásnjšímu

svtu. Touha v nm zavela, boit a kácet, vyvrátit všechno to staré a

nepravé, jako kdysi vyvráceno bylo Ninive, vždy jen pak mže jasn
záit nové slunce. Byl dnes již jaejší, nebo smíil se doma s rodii.

Oi jeho hledly opt bode a vzntliv. A vzpomnl na maturitu — jen

až maturitu bude mít za sebou, pak pone již pravý život, pak všechno

se obrátí.

Pak odešel, nebo Kvapil prosil, aby toho veera již nemusil s ním

do domu, nýbrž až zítra za dne. Cítil se nevolným, mdlým, zdálo se mu,
že by se tam nyní špatn uvedl. A po odchodu Jendov jen vdn
pemýšlel a zase pemýšlel, až k osmé vrátil se Soumar. Tomu sdloval,

co a jak je s níhi, kterak je šastným. Soumar zas navzájem povdl,
že nyní potkal známého. „Mikyšku jsem potkal. Je to Slovák!" vysv-
tloval, „ftekl jsem mu, co se vera s vámi tropilo. A víte, my ty lumpy
pibijeme na praný, ten sultánský kousek jim pišijeme na záda, a zvi

jednou veejnost, jaké to u nás je!"

47
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„Ne — ne, prosím vás," vzpíral se Kvapil, úzkostn vzhlížeje^

„neiiíte nic takového — nechci, neite!"
„Ba, o praný nejde," vmísil se vážn Kaerovský, „ale jde

o odpomoc."

Chvíli mluvili, až Kvapil odebral se na lžko. Stžoval si, že jej^

mrazí a že je po verejšku unaven. Proto brzy ulehl.

Ale když ráno se probudil, byl spocen, rozpálen a v hlav ma.
huelo. Vylezl z postele, avšak sotva se držel na nohou. Také na prsou

jej píchalo.

Nutili ho, a zstane v posteli, není-li mu dobe. Ale bránil se.

Vždy i)roto nepišel do Prahy. I umýval se, strojil se. Nicmén cosi

bylo silnjšího než jeho vle. Poala jím lomcovat zima, klesl na stolici

a musil pak znovu lehnouti.

Soumar i Kaerovský poznali na strhaných oích, že hrozí nemoc.
Kaerovský došel pro medika Dušku, aby Kvapila prohledl. Duška pišel,

ohledal a stranou dležit zamrkl. Venku svil Kaerovskérau, že vyklube

se asi zápal plic a že by bylo s Kvapilem nejlépe do nemocnice. „To
mají ti darebáci na svdomí," dodával, vda také již, co se stalo.

Akoli to Duškovo sdlení spsobilo Soumarovi i Kaerovskéma
starosti, nerozhodli se hned pro nemocnici, vykávajíce ješt, nebude-li lépe.

Odpldue po škole pišel Jenda a bji velmi pekvapen, zastihnur

Kvapila v posteli. Zarazil se, poznávaje, že bží snad i o vážnou nemoc.
A aby jej potšil, hned pekvapil jej návrhem, který prý dnes otec

uinil. „Víte, máme domácího uitele, ale je to již starší lovk a mnoho
se nehodí. Tatínek dávno již hodlá opatit mu stálejší službu v njakém,
úad. Dnes opt o vci mluvil. Pi tom zmínil se, že po pípade vy
byste pak mohl na jeho místo."

Kvapil vele dko/al. Ptal se, koho bude uiti.

„Prozatím nikoho — snad pozdji."

Ale Kvapil sliboval, že bude uiti, neb nemže chtíti ani nynf
obd zdarma! A ekl Jendovi, že zítra pijde se podkovat.

Zatím i druhého due ležel a toho dne dostavivší se léka!" rodiny

Hrubých na prvý pohled rozpoznal zápal plic.

XVI.

Nedopravili však ani nyní Kvapila do nemocnice, u Hrubýcb
totiž postarali se o domácí ošetování. Kvapil zstal ležet v Soumarov
posteli. Prbh nemoci z poátku dost uspokojoval, horeka nedosahovala,

hrozivého stupn. Kvapil také neztrácel zúplna vdomí, a takka ne-

mluvil. V polospánku dlel na lžku tiskna ruce k hrudi, sálající cho-

robnou žhavostí. Jako ve snu vídal stídající se tváe u hlavy své postele,

ale ke každému a ke všemu byl lhostejným. Nikdo ho nezaujal, ani Jenda.

již ho nevzrušil, když jej navštívil. Vdl o všem, co se s ním dje, po-

slušn pijímal léky, poslušn plnil rozkazy, asto se modlil a pokud
nespal, mnoho vzpomínal na své dtství, na mrtvou matku, na rodnou
vesniku.

Asi tikráte Otokar jej navštívil. „Kdo je to? Kdo je to?^ plal^'
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se poprvé jeho zmatené, kalné oi. Ale hned jej poznal a trpce se usmíval.

Hrzou však se schoulil, když pišel i lovk v dlouhém, opelichaném

raenikovu o s opelichanou astrachanskou epicí. Jako v mlze jej vidl

a pece vidl. A chvíli trvalo, než zmizel obraz noci a obraz míst, na

nž jej upomenul ten zjev. Byl to Chládek, oba byli z jedné vsi, Chládek

syn ze statku, prodluženého dlouholetými studiemi. Znajíce se a neznajíce,

alespo dva roky již se nevidli, až té noci a nyní. Kvapilovy oi dívaly

se udšen, vytržen a jen znenáhla zakmitla v nich jiskra jasu. — —
„Jste hodný, jste hodný!" šeptaly tiše suché jeho rty. Snad když tak

hledl s lžka do tváe Chládkovy, snad nkde v daleku, tam blízko mo-
dravých hor, jež vždy tak miloval, tam nkde uprosted epných polí a

nkolika chlum zjevila se mu malá víska s kaplikou a lipami a s po-

družní nizounkou, rodnou chaloupkou, jejíž okénka zarovnána bývala

otýpkami. A snad tam jako na njakou výspu, z které kynulo cosi krá-

sného a drahého, utíkaly se v tom okamžiku všecky jeho choré myšlénky

odtud z pokoje, za jehož zdmi bil píboj velkomstského života. Oi-jelio

zalily se slzami a schoval tvá do podušek. A Chládek za hlubokého

ticha stál v nesnázích, poínaje si plaše, bojácn i neohraban jako obrovské

dít, chycené do pasti. Byl slabý, dobrosrdený lovk, cítil lítost a sv-
domí v nm procitlo. Zde u toho smutného lžka ozval se v nitru vyí-
tavý hlas nad prozahálenými léty, strávenými v koui hostinc a kaváren,

nad penzi, jež v potu tváe byly vydlány a které niemn rozhazoval

v kartách, nad prohýenými nocemi s podivnými dvaty, nad necudnými

pomry s kvartýrskými a nad vším minulým životem. Tkal plaše oima,
do sebe mluv, že je nehoden, aby jej zem nosila. Hodinu prosedl
u Kvapilovy postele. Pak vyal tyi pomerane z kapes a položiv je na
noní stolek a rozlouiv se, plaše a bázliv odešel.

Po jeho odchodu Kvapil dlouho ležel obrácen ke zdi, s oima do

daleka upenýma. Koupal se v potu a ruce bezvládn spoívaly na pi-
krývce. Všechny jeho myšlénky jako tažní ptáci hnaly se jedním smrem.
Škola, uitel, fará, matka, celý kruh vesnických lidí, pouti a posvícení

a mnohé a dávno zmizelé obrazy peletaly mlžn po stn ped jeho

zrakem. Jak se povaloval s dtmi na návsi, jak v blát stružky dlával

a v zim snhové panáky, jak o žních chodil na sbírání a po žních

s housaty na pastvu a náhle dal se do kiku. Kaerovský pibhl
k posteli. Kvapil se ulekl, probral se a ekl, že neblouzuí, že ví o všem,

co kolem se dje. Ale odpldne totéž se optovalo a ím dál více. K ve-

eru pak, práv když nikdo nedlel v pokoji, v horeném záchvatu opustil

lžko a dostal se až do kuchyn, kde jej kvartýrská nalezla na zemi

schouleného a volajícího, že chce z Prahy. „Puste mne, puste mne!
Pete Pete."

Když toho dne Jenda pišel opt na návštvu, Kvapil ležel s hlavou

sklonnou na levém rameni. I pod pokrývkou bylo patruo, kterak namá-
hav pracují jeho prsa. Oi, y sloup obráceny, upíraly se ke zdi. Vika
tžce se pohnula, kalné zítelnice v mrákotách utkvly na vteinu na Jen-

dov oblieji. Pak opt se odvrátily, sklenn hledly v pímé áe. Sáhyící

horko vycházelo z tla, rozpáleného prudkou horekou, vpadlá prsa zalé-

vala se potem. Rozpoutavší se nemoc ukazovala se svrchovan nebezpenou.
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Jendovi bylo úzko a chvl se. Smrt jakoby mávala kídloma kolem.

Sotva dýchal nad tím lžkem, oi se mu zakalily, chvje se na celém

tele zašel k oknu a tam dívaje se do tmy ponoil se v myšlénky.

Pak podal Kvapilovi limonádu. Ten vpil ji do sebe nkolika silnými

loky, naež ruce sepjal, zamhouil oi, ale hned zase poal úpti a sténati.

„eho se bojíte?" soucitn promluvil Jenda.

Kvapil vyteštil oi. „Co pak nevidíte?" Protel si rukou víka.

„Ach, já už nechci — já už nechci."

Tu stihl jej kašel a krvavý hlen vyšel z jeho úst. Jendovi bylo úzko,

hluboký soucit cítil s Kvapilem. Již proto, že ješt nikdy nestál u lžka
takového nemocného. A pak nalezl v Kvapilovi a v jeho nemoci cosi

nového, k emu celou duší mohl se pimknouti od nerozešeué, muivé
církevní otázky. Blažilo jej to, inilo málem nadšeným. O lékae se

staral, o léky a když vidl beznadj nost stavu Kvapilova, o níž léka

v tch nkolika dnech pevn se vyjádil, telegrafoval se svolením otcovým

do Vídn pro Hanuše, nebo o Hanušovi Kvapil mnoho blouznil i mnoho
mluvil, dokud byl pi vdomí. Také Soumar k tomu radil, touže, aby

nkdo bližší stál u sirého smrtelného lžka Kvapilova.

Toho dne s veerem Kvapil upadl v úplné bezvdomí a ponvadž
zdálo se, že je smrt blízka, kvartýrská sama o své újm poslala pro

knze. Na zpov ovšem nebylo pomyšlení, alespo však poslední poma-

zání bylo udleno Kvapilovi. Ale práv pi obadech probral se k vdomí
a vytržený, zkalený svj zrak upel na knze.

„Umírám co pak umírám?" vzkikl chorobným, zoufalým

hlasem.

Knz v rochetce, pes niž visela štola, vlídný, letitý lovk, ujal

Kvapila za ruce.

„Neumíráte!" pronesl. „Nedste se, neumíráte! Ale lépe —-leheji

vám bude."

Kvapil zaplakal. Sepjal ruce a poal prosit, aby ho nenechali zemít.

A kašel jej pemohl a opt poal blouzniti. Knz pak, udliv mu poslední

pomazání, odešel.

Jenda práv dlel v pokoji u Kvapilovy postele. Díval se na strhanou,

horekou rozpálenou tvá. Boil hlavu do dlaní a zase náhle vytržen

upíral zrak na lžko, zda-li ješt je tam život, i již Pak utekl

k oknu a cítil, jak i jemu stoupá do hlavy horeka. A zase vrátil se

ke Kvapilovi; nedýchaje, tesa se na celém tle, pistoupil k lžku.

A ztrnule stál. Srdce pestávalo mu bíti. Hrza jej pojala a také žal.

Sedl tup a poslouchal, jak Kvapil úpí. A z istá jasná zastel si rukama
obliej a zaplakal. Nevdl, pro pláe, ale ulevovalo se mu. Pak ješt

chvíli zíral na Kvapila a vrátil se dom.
Tu sedl ve svém pokoji na pelesti postele dlouho do noci. Dávno

minula plnoc. V dom vládlo píšerné ticho. Jen skuení vtru z vní
bilo do oken. A Jenda neusínal a myslil, jak obchází tam v Nekazance

smrt. „A co pak po té smrti, co pak?"
Teprve k ránu snesl se k nmu spánek. Ale i ve snu tžké myšlénky

ležely na jeho duši.



Za pravdou. 73]

XVII.

Když následujícího jitra, hnán neblahým tušením, vstoupil do bytu

Soumarova, nebylo Kvapila již na živu. Toho rána pijel z Vídn i Hanuš

a také nalezl již jen chladnou mrtvolu.

V pokoji u zemelého dleli práv Otokar, Soumar, Kacerovský a

medik Duška. Hanuše, pijedšího k Hrubým, pivádl uitel ermák.
Kvapil ležel na prkn, podpíraném na obou koncích stolicemi. Byl

již omyt, ern obleen a pipraven k vložení do rakve, na kterou se

ekalo.

Rakev objednal Otokar. Chtl veškeré výlohy pohbu i nemoci pe-
vzíti a psal za tou píinou rodim, avšak i Jenda se staral a tak oba

kryli náklady z polovice. Otokar opatil také erné šaty, v nichž Kvapil

nyní tu ležel.

Byl velmi zmnn, elo jakoby se vyklenulo a líce hluboko zapadly.

Rty byly zamodralé, ale tváe vlídn proervenalé. Ruce, složené na prsou,

držely kížek a erstvou, polorozkvetlou rži, již poslala po Jendovi

Otylka.

Tak spatil svého druha Hanuš. Marn zdržoval slz. Zaleskly se mu
v oích.

„Tu tedy leží Láa," pomyslil si „to tedy byl jeho osud! Proto jsem

t posílal do Prahy — to na tebe ekalo."

Stál chvíli v tžkých myšlénkách nad vychladlým, mrtvým tlem.

Hledl na pevné zapadlá víka, pod nimiž dívávaly se milé, pítulné oi,

te na vždy uhaslé. A cosi umoeného prachem knih, knižnými theoriemi

a sebevdom pracovitým shonem života okívalo a procitalo v jeho duši.

Bylo to tak teskné a pi tom tak vroucí a drahé. Jakoby sebe sama zde

po dlouhém ase nalézal, jakoby z daleka tu nco zapomenutého volalo,

že lovk nežije jen hlavou, nýbrž i srdcem. A bylo mu smutno nad ži-

votem — cítil lítost nejen nad Kvapilem, ale i nad sebou.

O dvanácté hodin pichvátal Jenda s kytikou fialek, kterou pi-
pevnil Kvapilovi na prsa. Práv nyní byla již do bytu dopravena rakev

a do ní mrtvého vložili. Hanuš se Soumarem vykonali ten úkol. Jenda

znovu upravil kytiku, smeknuvší se s hrudi. Byl to dárek Blaženin.

Pak byla rakev uzamknuta a zanesena do nejbližší farní umrlí kaple

k sv. Jindichu, odkud se ml poheb odbývat.

Poheb byl uren na sobotu, na druhou hodinu odpolední. Shromá-
ždili se k nmu všichni bývalí spolužáci Kvapilovi, pak známí Jendovi,

Soumarovi a Kaerovského, zvláš medik Duška a Slovák Mikyška, který

pes to, že bylo dost chladno, pišel jen v erné amae. Také nikdo

nechybl z tch student, s nimiž strávil Kvapil nešfastnou uoc, která

byla píinou jeho smrti. A též mnoho zcela cizích student pišlo, do-

vdvších se o neblahé píhod.
Na prosté, mkké, stíbrným bronzem natené rakvi ležely ti vnce.

Jeden darovala paní Hrubá, druhý Otokar, na tetí složili se známi Kva-
j)ilovi. U hlavy hoely dv svíce, u nohou rovnž. Kostelník obcliá/el a
ministrant v modrém pláštíku a v kvadrátku. Kížek, jejž ml nésti, byl

open o ze.
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Hanuš dostavil se k pohbu s Jendou Hrubých a jeho bratrem Ve-

noušem. Bydlil od svého píjezdu u Hrubých a Jenda velmi si jej oblíbil.

Když pak Hanuš mluvil o tom, že by píštím rokem rád do Prahy, vy-

jednal s ním, aby pijal v jejich dom místo domácího uitele, pak-li že

otec bhem léta zaopatí stálejší postavení ermákovi. Hanuš ekl, že

se rozmyslí a že mu o tom napíše.

Pesn o druhé hodin pijela paní Hrubá s Otylkou. Ob v erném
odvu. Byl to sice jen zevní smutek, ale na studenty mile psobilo, že

vbec se dostavily. Také Blaženka se svou matkou pišla a kvartýrská

Soumarova.

Potom objevil se knz v erném pluvialu a nastaly obady. Knz
modlil se latinské modlitby, vykropoval rakev. To trvalo vše krátce a

odbývalo se monotónn. Na pítomných bylo vidti jakýsi chvat, jeden

ohlížel se na druhého. Jen Otokar stál s oima zaboenýma do dlažic.

Byl bledý, pepadlý. V dnech nemoci Kvapilovy slyšel se všech stran

výitky a bránil se, vytáel. Nyní, co Kvapil zemel, nikdo již neinil

výitek, jemu však nicmén bylo h než za nemoci. Hned, když Kvapil

skonal, plakal nad mrtvolou jako dít. A pak celé dni prochodil a za

nocí neml pokoje. Spal neklidn, pi každém procitnutí myslívaje na

Kvapila, hrzou se otásaje, co zavinil. A nyní stál tu v stejném roze-

chvní. Oí bál se zvednouti, lekaje se, nehledí-li kde kdo na. Ze všech

pítomných jediným jím prochvívala latinská slova knze, jakoby dopadala

na hlavu jeho. Jakoby to nebyly modlitby za mrtvého, nýbrž jemu pla-

tící prokletí. Ztrnule jim naslouchal a když umlkla a nastal šum kolem,

tekly po jeho lících tžké slzy.

Šest student vyzvedlo rakev a odneslo z kaple do chudého poheb-

ního vozu, stojícího venku na prostranství.

Paní Hrubá vykala s Otylkou, až prvod se hne, naež odjela.

Také Blaženka s matkou se vzdálily. Za rakví šli pouze všichni studenti

a Soumarova kvartýrská.

xvm.

Byl zasmušilý, vlhký den. Opt nastávala odleva. Pohební vz rychle

drkotal Jindišskou ulicí a pak Václavským námstím. Knz spšn vy-

kraoval a za knzem skupina asi ticíti student, z nichž zvlášt vyni-

kala postava Chládkova v huatém menikovu i v staré astrachánce.

Tak odváželi Kvapila z Prahy. Neinilo to nijakého zvláštního dojmu,

nemlo to významu pro nikoho z tch lidí, kteí šli kolem za svými zá-

ležitostmi, nebo jeli v drožkách nebo v tramwajích. Vidli kíž, jejž nesl

chlapec, odný modrým pláštíkem, vidli chudý pohební vz a ve voze

rakev. Rakev — — nkdo tedy zemel. Ale že v té rakvi leží Kvapil,

že jeho život, který ml tjprve žíti, se skonil, že všechno, co mohlo

a mlo býti, v té rakvi je pohbeno a na vky uloženo —- co komu na

tom záleželo ?

Hanuš kráel za vozem se schýlenou hlavou. Minulost hnala na
útokem a on rozuml, co znamená nynjší okamžik. A jiní rozumli také,

každý jinak.

U musea, na, rozhraní Václavského námstí, knz ješt jednou vy-
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líropil rakev a pak rychleji bez knze chvátalo se na Olšany. Vz ujíždl

chvilkami poklusem a studenti spchali, vrážejíce asto jeden do druhého.

I kvartýrská opustila již prvod, takže jen ten jejich houfec ubíral se

za rakví.

Pak vyjelo se z msta a kolem polí a osamlých dom chvátalo

•se k cíli. Ve tvrt hodin octli se za branou Olšanského hbitova. Zde

mezi hroby i na rovech leskly se zbytky snhu. Roztkal se a špinavá

zem ukazovala se pod jeho rozplynulými, tenkými vz'3tvami. Nkde i noha

zaboila se do snhu a pod šlépjí rozstíkla S3 kalná voda. Teskné

všechno zde vyhlíželo : stromy holé, šedé a erné so zkivenými vtvemi,

šedivé, jednotvárné lesy kamenných náhrobk, kalná, nízká obloha —-
—

J3í ten pohební vz, bez hluku jako píšerný stín jedoucí mrtvými alejemi.

Nkolikerými zatákami, když celý malý prvod mizel jaAO ztracený

v samých rovech, nízkých klenbách holých vtví a v kamenných ulicích

pomník, dorazilo se k otevenému hrobu, do nhož rab býti uloženo

lélo Kvapilovo.

Zde vz se zastavil. Dva sluhové pohebního ústavu vyali rakev

•a položili ke hrobu. Zem a hlína kolem byla kluzká a vlhká.

Po krátkém šumotu nastalo ticho, ekalo se na knze, jenž ml so

pomodliti nad hrobem. A za toho ticha, které jakoby nutn bylo nastalo,

tu ped tváí prosté rakve, ležící o samot na hlín, všem pítomným
-cosi smutného rozechvlo duši. Otokar vyjeven hledl do otevené zem,
Jenšovský tiskl rty a Kukla a Bránský projevovali tak upímný smutek,

Jak jen to dovedou venkovští lidé. Koldínský stál sice zdánliv chladn,

bledý jako jindy býval, ale i jeho víka obaí s3bo'a zacukla.

Toho okamžiku poažil Slovák Mikyška a promluvil nai rakví. Vy-

zvali jej k tomu s nkolika stran, když Hanuš, jejž nejprve prosili,

zdráhal se ujati se slova, cít, jak za tžko bylo by mu tu eéniti.

„Tož já za vás povím nco na rozlúenú," ozval se bode Slovák.

'Ustoupili mu s cesty, aby se mohl prodrat ke hrobu. Tam se postavil,

vážn upel zrak na víko, pokryté vnci a potom vzhlednuv ku všem

kolem, tlumeným a pec pevn slyšeným hlasem poal krátkou oé.

„Mlí braši," pravil, „ten, jejž pochováváme, zemel bez mamiky,
bez otca, bez bratr, bez sester a uroní-li kdo nkolik slz nad mrtvolu

jeho, bude to jen nkdo z vás, co ho sem k hrobu doprovázíte. Já nestál

mu v život nikdy po boku, poznal jsem ho jen mrtvého a nic jinak.

A pec chci tu mluvit. Braši, proto chci mluvit, abych nad oteveným
jeho hrobem mohl íci, že su také špatný lovk, který by ml mnoho
volat: sursum — sursum. Ano, braši, co se stalo, stalo se. Byla to vražda,

.ale v život všichni vraždíme a já sám nevím, koho jsem juž nezavraždil.

Braši, ješt dokud žil ten Kvapil a já o nem slyšel, myslil jsem na
praný, ale smrt je velké slovo. A já když tu stojím nad jeho truhlu

A vidím vás všechny, musím mluvit pravdu a ne lež. My všichni, a ti

neb oni, volejme: sursum! Ej, složme sv bídu ua tu rakev a pocho-

vejme ji do hrobu s dobrým Kvapilem! Nechci, aby ho dusilo i pod
jsemi, ím ustrašilo se jeho srdce na lžemi, ale složime-li bídu, tož pec
iico nás spojí s jeho ztraceným životem a odiní, ím kdo se na um
prohešil.
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Braši, já myslím, že jsme se prohešili všichni. Podívejte, tam je

Praha -a kdo v ní není vinen? Ba, byl-li snad píliš snivý, jak

mi ekli, hledající nco etherického na aeetherické zemi — smrt

vzala jej v as z života. Te po kotníky vstúpil do blata, ale byl by se

brodil po kolena a všecko etherické bylo by se rozpadlo v pustu hro-

madu lidského sobectví. A on byl dobrý — — slyšel jsem o nm.
Však práv proto, že byl tak dobrý — teba dokonal, pec jen

nedokonal ! Nkdo z nás, braši, snad nkolik z nás, snad všichni stáli

jsme už nad propastí. Ale hoj, z propasti cosi na nás vykiklo, cosi

strašného a my všichni utíkáme od propasti. Vidíte : sám za-

hynul, jiné zachránil — — a v tom zstane živ. Jaj, není to krásný

in? Tož, bu mu za to lehká zem!"
„Mikyško, Mikyško," vyhledal Slováka Jenda, „jak dobe a krásn

jste to promluvil! Vy umíte vždycky tak povznést ku hvzdám." Slza

leskla se v Jendov oku.

Mikyška mkce, z hluboká se usmál a vele, vzntliv stiskl Jen-

dovu ruku.

„Jen, Hrubý, kdyby ty hvzdy nebyly tak daleko!"

To zaslechl i Kaerovský a prohodil:

„Daleko? Mne zdá se, Mikyško, že umíte omlouvat cizí híchy

práv tak jako své vlastní."

Ješt dív než Mikyška domluvil, pišel knz, ale vykal, až Slovák

ukoní e, naež teprve vykonal poslední obady a rakev spuštna do

zem. Hanuš první vhodil na ni hlínu. „Do zaslíbené zem jsem ti pál,

milý Ladislave a kde jsi nyní?" mluvil pro sebe.

Jenda smutn a vážn díval se na Hanuše. Vdl již, že Hanuš žije

v rozkolu s rodii a cosi silného ozývalo se v tom okamžiku v jeho srdci.

Otokar stál nehybn. Byl jako stna bledý, ale neplakal. Jenšovský

sám chtl nyní nkolik slov promluvit, pibhl však Soumar a v as
jej zadržel.

„Byly by to fráse," utrhl se. .Nekaz takový okamžik!^

„Nu, nebudu," odvtil Jenšovský. „Ale fráse by to nebyly," dodával

a ústa jeho se trpce stáhla.

Pak kdosi vzpomnl, aby se tu nad hrobem zaplo. „Spchal do

vlasti a nalezl vlast na Olšanech. Zazpívejme mu ,Kde domov mj !'

I zapli spolenými, slouenými hlasy „Kde domov mj, kde vlast

je má". Po mrtvém hbitov nesla se píse, zanikajíc pod nízkým, vlhkým,

smutným nebem.

Dozpívali a chystali se k odchodu. Hanuš ješt jedenkráte sklonil

se nad hrob a zašeptal

:

„I za maminku dávám ti s Bohem!"
Znovu slzy vhrkly mu do oí a rychle ubíhal, aby se nerozplakal.

Jen Otokar zstal z celé skupiny po zadu a ješt se vrátil. Rakve

již nebylo vidti, ztrácela se pod hlínou, jíž ji hrobníci zasypávali. Otokar

pibhl, stanul jako socha, hledl dol.

„To já jsem tvj vrah," šeptal, „to já jsem tvj vrah! Odpustíš

mn?" A pak odešel stranou, aby ho hrobníci nezeli, podepel se

o nedaleký pomník a pohlížeje ke hrobu, hoce, usedav plakal.
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Když studenti vycházeli z hbitova, prolínalo na západním nebi

vlhkými oblaky bledé, sinavé slunce. Jeho paprsky stekly k zemi a n-
kolik zapadlo jich také do toho hrobu, který stal se lžkem stýska-

vého Kvapila.

XIX.

Za dva dui odjíždl Hanuš opt do Vídn. Jenda doprovázel jej na

nádraží. Chvíli ubírali se oba mlky. Hanuš v tom okamžiku znovu

pipomínal si smrti Kvapilovy a Jenda nechtl ho rušiti z jeho dum.

Ale náhle zvedl hlavu a píliš vážn a píliš rozumn ekl

:

„Vite, život pec jen je smutný. A co pak — co po tom život?
Co nyní váš pítel? Co se s ním asi stalo?"

Hanuš vlídn se usmál. Již nkolik dní, ba skoro od samé chvíle,

co pijel, Jenda kladl mu rzné otázky a rozvinoval hovory, jimž Hanuš

trochu se divil, trochu usmíval. Hanuš, jenž rád skrýval se do sebe,

zde náhle narazil na vzntlivého chlapce, hned cele se odhalujícího a

s dtinskou ochotou ukazujícího svou nevšední rozumovou vysplost. Ale

Hanuš neml nyní chuti do nijaké takové rozmluvy. „Nu, to je vedlejší,"

odvtil, „to nevíme, na to nemyslím."

„Vy nemyslíte na to? Nikdy na nic takového nemyslíváte?" podivil

se upímn Jenda.

„Pro bych myslil vždy to jsou sny!"

„Ale podívejte, když tak ten život uplyne — — a je konec!"

„To je pece jeho cil: prožiti život —•
— a konec!"

Jenda se zardl. .Oi se mu zaleskly. „To pece není cíl!" ekl.

„O, to není cíl! Vy sám proto pece snad byste se byl od rodi
neodlouil?"

„Ano jen proto! Abych mohl prožiti život tak, jak si peji."

„Ale za njakým cílem."

Hanuš byl by již rád mlel a jen nucen a drsn pronesl: „Ovšem
za cílem, jenže ten úzce souvisí s mým životem. Nesu jej v sob a se

mnou skoní."

„Já jsem také positivista," obracel Jenda, „ale pece bych rád

urit vdl, je-li njaký bh i není-li bh a myslím si, že snad pece
nco eká po smrti."

„No, to jste špatný positivista," usmál se nyní opravdov Hanuš.

„To- vlastn nejste positivista. Vidíte, to jsou také sny! lovk se ne-

potebuje ptát na nic, opravdu, já nikdy nepociuji poteby po nem
takovém. Žiji a pracuji."

„Vy tedy myslíte, že je hlavní, aby lovk si)rávn žil a pracoval

ke blahu lidstva?" A zamýšleje se, Jenda vážn dodával: „Ano, to je

to hlavní. Ale nkdy lovk octne se v konfliktu, jako, víte, když jsem
chtl vystoupit z církve." (O tom Hanuš již vdl.) „Anebo v takové

chvíli, jako nyní, když zemel váš pítel, pece jen nutí to, ptát se,

pro je ten život! Ke blahu lidstva, to jen snad píliš málo. Jen bych

rád ješt nco dalšího, hlubšího."

„Nu," ekl Hanuš, optn se usmívaje a nechtje Jendu docela

odbýti, „mn i to blaho lidstva je až ])iliš širokým. Nemimlouvám si,
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že i pro blaho lidí práv žiju. Jsem zde, abych žil, jak je to ureno,

jak mé ustrojení mne k tomu vede. Nemám chuti být sentimentální."

A odmlel se, dávaje na jevo, že bude dobe o tom již nemluviti.

Ale Hanuš jevil se Jendovi tak pesný, tak rozhodný ve svých odpo-

vdích, že dychtiv upíral zvdav vytržené oi na jeho tvá, ekaje,

zví-li co dalšího, upokoj í-li své dtské pochyby.

„Vite," pravil, „to je asi jisto, že svt vznikl vývojem: planetární

systém z mlhových mass, tak asi jak nám to ve fysickém kabinetu uká-

zali pi výkladu Laplaceovy theorie? lovk snad také povstal takovým

njakým vývojem z nejnedokonalejších bunk? Ale k emu práv je

lovk — —
- jaký je jeho cíl a co pijde po lovku?"

„Vám tedy tolik na tom záleží?" s nádechem lehké ironie promluvil

Hanuš. „Až budete íst Spencera," pokraoval pak klidn, „anebo nja-

kého podobného spisovatele, dovíte se, jak celý ten ná', svt, až dosáhne

úplné harmonie ve svém vývoji, až tu bude úplný soulad všeho se vším,

jak se rozpadne v chaos a z chaosu vývojem jak vznikne svt nový.

A tak pjde to dál a dále. Jeden svt, jeden vesmír zanikne, nový vznikne.

A te uznáte, mže-li mít lovk rozumn njaký takový cíl na mysli?

Takovou njakou dalekou harmonii? Tu staí prost žít."

Potom již o tom nemluvili. Když pišli na nádraží, Jenda pipomínal

Hanušovi, aby píštím rokem rozhodn pijel do Prahy. „Budu vám psáti,

pak-li ermák od nás odejde."

Bylo vidt, že Hanuš Jendu cele si získal. Budil Jendovu zvdavost.

V lecems — a Jenda bhem tch nkolika dni, jež Hanuš strávil v Praze,

uhodil na rzné otázky — Hanuš ukazoval tak zvláštní, tak odchylné

mínní od lidí, s nimiž Jenda dosud se stýkal, že chytal se ho jako

nov objeveného lovka. Jeho rozhodné, nkdy i drsné odpovdi mu
imponovaly. Nesrovnával se vždy s nimi, ale po každé pemýšlel, jak to,

že lze tak pevn, s takovou jistotou se projevovat. V tom Hanuš jevil

se mu záhadným. A pak i jeho pátelství ke Kvapilovi bylo ímsi zvláštním,

co mile psobilo.

Na nádraží oba vzpomenuli Kvapila.

„Vidíte," ekl Hanuš „nenadal jsem se, že kdy za takovým úíelem

poprvé pijedu do Prahy, A máte pravdu, nkdy pece jen mi napadne,

vzpomenout si, kde on je — Ladislav, co se s ním stalo ! Ale stalo se

— leží pod zemí. Už nespatí bývalého domova."

Jenda necítil v tom okamžiku tolik, co cítil Hanuš pod písným
svým vzezením. Jenda chytil se jen píležitosti a pronesl:

„A vy nikdy opravdu nezatoužíte po domovu?"

Hanuš se chtl pemoci, ale trpce se usmál.

„Nu, pozdravujte v lét tam ten náš kraj," smutn promluvil. „Za

nj i za mne pozdravujte! A pjdete-li na Olšany, také jeho hrob nkdy
pozdravte!"

A pak stiskli si vele ruce a Hanuš vstoupil do vozu a odejel.

Jenda neubíral se hned dom. Od nádraží mimovoln zamíil k Vino-

hradm, až octl se za mstem a na cest, vedoucí k Olšanm, Nevrátil
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se již, kráel dále po erné, smutné silnici kolem smutných polí s kalným

snhem. Šel pozdravit hrob Kvapilv. Cosi tžkého viselo pod nebem,

v celé pírod a také jemu na prsou. Bylo to tak podivné, když zase

nyní cestou se rozpomínal — tak podivné, že ped týdnem vidl živého

ješt Kvapila v tom svém pokoji, že s ním mluvil, vykládal mu — —
a nyní že leží pod zemí. Ano, co se s ním stalo? A bylo mu snáze, že

zemel jako kesan a s církevními obady? Ci lépe bylo by bývalo

i nutnjší, aby z církve vystoupil? Ah, jak malicherné všecko se to jevilo

proti skutené smrti — proti té hrozné smrti

!

Nicmén život nebyl také malicherný. Jenda si to ekl, Jenda to

zel. i bylo malicherné to vše : ta noc smutná, to hýení, ty ženské,

jak o tom mu vyprávli — — to nebylo strašné? O práv ve tvái té

smrti bylo to tak strašné a ne malicherné. A o tom uvažuje nad syrovým

hrobem, svsil hlavu pln pochyb, zda-li pec jen život jedenkráte bude

takový, jak si myslil.

Rozstesknu se vrátil. asto pak hloubal. Vždycky se mu zdávalo,

jakoby se pda pod nim boila — ten osud Kvapilv, ten píchod, to

zapadnutí do špíny a smrt to všecko na vždy vrývalo se do duse.

A po tžkých myšlénkách probouzívalo se v srdci pání, chopit se mee,
napravovat a psobit, ukazovat cestu do ráje. Na církev pi tom málem
zapomínal, na svou nerozešeuou otázku. ešení neleželo mu již na srdci

— kam se rozplynulo? Nalomená kídla, s nimiž vzlétl jakoby do závo-

dišt, ležela nyní u nohou. Tšil se jen na léto, nebo s létem mla pi-
blížiti se maturita. A snívaje, tušil neviditelnou ruku, jež pak odhrne

oponu s ekajícího, živého života, která rozeve brány a on vjede jako

bojovník a jist jako vítz.*) (Pokraování).

-o^^^^él^^^r^éí^^J^

*) Kozunii 80, že za tendenní stránky tohoto románu odpovídá si autor
sám. Jak redaktor belletr. ásti „KvtiV smýšlí o rzných národních a jiných
otázkách doby, známo jest z jeho upis. Avšak bylo by ])í-ílišným ol>mczonim
programu, kdyby z listu vyluoval všechny práce dotýkající se rozliných
proud souasných, pokud by se ve vštMu neshodovaly s jeho vlastními náhledy.
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Ve velké dob.
Román od Serv. Hellera.

(Pokraování.)

roslýchalo se snad u vás, pane majore, už ped výbuchem

války anebo hned na jejím poátku, jaké budou asi hlavní

podmínky míru pro pípad, že byste úpln zvítzili?" otázal

se s patrným neklidem pan Hímaly.

„O tom se ped válkou mnoho nemluvilo, nebo —
upímn eeno — na veliké, skvlé vítzství nebyla na-

dje píliš veliká," odpovdl major; „avšak proto pece
uvažováno a hádáno obas, co asi král náš od vašeho císae bude po-

žadovat, a tu považovalo se za nepochybné jenom, že bude musit Ra-

kousko pedn z nmeckého spolku docela vystoupit, za druhé pim-
enou náhradu zaplatit a potom našemu spojenci, Itálii, Benátsko po-

stoupit. Na více neodvažoval se nikdo pomýšlet."

„Ohledn Cech a Slezska nebylo žádných plán?" tázal se dále

Hímaly. A major odvtil:

„Z vládních kruh neproslýchalo se v té píin nic a obecenstvo,

jak už praveno, žádných vzdušných zámk nebudovalo. Avšak ihned po

vyhrané hlavní bitv roznesly se po armád slechy, že král a jeho ídící

ministr také Slezsko a Cechy do svého politického plánu pojali. Zcela

urit víme, že chce náš král Rakousko s výše velmoci srazit a na stát

druhého ádu osekat. Podaí-li se nám, jakož pevn doufáme, trup

rakouské armády dorazit a rozprášit, budou podmínky míru diktovat

:

Itálii postoupí se Benátsko, italská ili jižní ás Tyrolska a Terst s kusem

pobeží; Prusku postoupí se zbývající ás Slezska, zaplatí se válená

náhrada, pizná se hegemonie nad severními státy Nmecka, jakož i za-

brání polabských vévodství, Kurhessenska, Nasavska, Hanoverského krá-

lovství, Frankfurtu nad Mohanem — a království saského."

„Saského království ? !" zvolal s podivem Hímaly. „To snad pece ne !"

„Ano, pane poslance," odpovdl klidn major, „aby se nemusila

žádat království eské! Saského krále chce náš panovník odškodniti u vás."

„U nás?" podivil se znovu Hímaly. „Jak tomu mám rozumt?"
„Zcela prost," odvtil usmívaje se major. „Kdybychom království

eské pro sebe zabrati chtli, mohl by se proti nám zdvihnouti odpor

celé Evropy ; ale rádcové našeho krále soudí, že nebude asi velkého

odporu proti tomu, aby se království eské, jakožto zvláštní stát, obnovilo-

a to tím mén, když by se král Jan v náhradu za ztracené Sasko stal —
králem eským ..."

„A to by se mlo snad království eské státi lenem nového nme-
ckého spolku?" vpadl mu prudce a nevrle do ei Hímaly.

Major se sebevdom usmál a odpovdl

:
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„To nikoli! Takového trkavého lena nový spolek nmecký nemže
potebovat. Hrab Bismarck pravil ondy v mé pítomnosti: „Cechy jsou

tvrdý, chlupatý knedlík, tím bychom si radikáln žaludek pokazili ..."

Král Jan bude toliko povinen uzavíti s pruským králem spolek na boj

a odboj. Je to sice proti celé jeho minulosti, ale trn pece za to stojí!"

„Váš král nechce tedy Cechy zabrati rázem, nýbrž toliko pechodné!"
prohodil trpce Hímaly.

„Oho!" protestoval major. „Dovedete si pedstaviti loyalnejšího

rozešení otázky krále Jana a otázky království eského? Cechm splní

se dávná tužba po obnovení jich království a král Jan zstane králem ..."

„Pane majore," perušil nevrle hosta svého Hímaly, „prosil jsem vás

již prve, abychom o tchto vcech dále nemluvili ..."

„A hned na to tázal jste se mne, nemla-li pruská vláda už ped
válkou ohledn ech a Slezska žádných plán!" odsekl ponkud bitce

major, ale doložil ihned zase vlídn : „Vc je zcela pirozená, mj vzácný

pane hostiteli : co mže vás i nás na této pd a v tuto chvíli více zají-

mati, než otázka, co s eským královstvím státi se má? . . . Ostatn:

kombinace se saským králem pojata do plánu, jak jsem již pravil, jenom

pro pípad, že by se nám podailo válku tak ukonit, jak si král, Bismarck

a Moltke pejou, úplným debellováním, povalením a odzbrojením Rakouska.

Jinak je vláda jeho velienstva krále našeho ochotna — zachovají-li se

echové dle jejích návrh— uiniti tajnou podmínkou míru, aby echám
ihued po válce dána byla tak rozsáhlá samospráva, jako Uhrám."

„Prusko má tedy vlastn s naším královstvím vtší a rozsáhlejší

zámry, než s královstvím uherským?" otázal se Hímaly.
„Zajisté, zajisté!" pisvdil drazn major. „Cechy jsou nám také

bližší, než Uhry. V Uhrách zaíná již Orient a pirozenou politikou

Pruska jest, zatlaiti Rakousko co možná na Východ a pímti je, aby

peložilo své tžisko do Pešti, ím dále na východ se tžník Habsburské

íše posune, tím volnjší bude Prusko v Nmecku. Za ztrátu ech,
Moravy a Slezska mže se Rakousko asem odškodniti zabráním slo-

vanských zemí nynjšího Turecka, Hercegoviny, Bosny, Srbska, Bulharska . .

.

Dovede-li toho ! . . . Obíráte-li se trochu politikou, nemže vás, co tuto

vykládám, nikterak pekvapovat. To je už starý plán a politický odkaz

Bedicha Velkého."

„To bychom vás tedy, pane majore, mli vítat jakožto své osvobo-

ditele?" zvolala ironicky slena Tereza pozbyvši poátení ostýchavosti.

„Vy žertujete, sleno," odpovdl major, „ale vc je vážná, zejména
pro váš národ. Dámy ovšem neteba osvobozovat, nebo ty mají uepo-

cliybn i zde žezlo spoleenské vlády."

„Dámy teba jímat do pout a vazby, jako zlaté ptáky, kterýmž ze

svobody hrozí nebezpeí, ovšem že do pout jemných a mkkých, do pout

boh Amora a Hymeua," prohodil setník Nordmaun.

„Pane setníku," namítla rozmarn slena Tereza, „náš jedeu básuik

praví: ,Kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.*"

„Drahá sleno," odvtil Nordmaun, „co tuto uvádíte, je bozká pr-
l)ov, ale nic více. Okídlená slova básník nejsou z poloviny nic jiného,

než krásn eené uicky, ba jsou asto jenom leskle stylisovauý nesmysl.
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Na píklad svtoznámá sentence našeho Goetbe: „Šedá je všechna theorie,

zelený jest toliko života strom zlatý." Šedá je tedy theorie, pro ue

fialová? A zelený je strom zlatý — myslím, že by byl zlatý strom —
žlutý, nezdá se vám? A potom: strom života ze zlata — což pak je

zlato živé? ... A takž nemá rozumného smyslu ani uvedený vámi výrok

vašeho básníka — kdo do pout jímá otroky, není sám otrok, nýbrž

otroká ! Být otrokem a otroky dlat, jsou pece pojmy, které si naprosto

odporují."

„Ale pane setníku," zvolala vesele Tereza, „básnické výroky nesmjí
se vykládat podle slov, nýbrž dle smyslu, dle ducha a dle myšlenky, jež

do nich vložena jest. Mj citát má aspoií smysl docela dobrý. Nevím sice,

co si náš básník pi tch slovech myslel, ale já použila jsem jich jako

odpovdi na váš výrok, že dámy teba jímat do pout a vazby, a tu jest

pece známou pravdou, že vy mužové, jímajíce nás do pout Amora a

Hymena sami stáváte se otroky Amora, Hymena a — našimi."

„V tom smyslu je vc zcela správná, sleno, a já považuju se za

poražena," prohlásil s žertovnou vážností Nordmann; „pan major ml
docela pravdu, když ekl, že dam není potebí osvobozovat. Dámy se

umjí osvobozovat samy, ba ony jsou pravými otrokái, jímajíce nás do

pout svého kouzla, ba mnohdy i jen do pout raffinované koketerie. Jak

vidíte, sleno, mluvím docela ve vašem smyslu."

„Zajisté," pisvdila slena Tereza. „Ale nyní eknte mi upímn,
pane setníku, nebojíte se, že vás tu nkterá z nás jme do pout otrockých ?"

„Kdyby byly všechny ešky takové, jako jste vy, sleno, ml bych

strach o celou naši armádu," odpovdl dvorné setník. „Takto ale bojím

se jenom o nkteré z mladších našich dstojník."

„O sebe sama se nebojíte? Vždy nejste ješt nikterak stár!"

„Upímn eeno, drahá sleno, strachu o sebe nemám, ale také za

sebe nikterak neruím. První žena, kterouž jsem v této zemi spatil,

byla ki^asavice, velká krasavice, a druhá dáma, s kterou jsem se tu

seznámil, jste vy, sleno, a co o vás soudím, již jsem ekl."

„Tedy vy jste spatil hned kdesi na hranici krásnou dámu?" jala

se vyzvídati slena. „To byla nepochybn Nmka ..."

„Nikoli, sleno," odporoval Nordmann, „eška jako vy, a vlastenka,

akoli má jméno italské."

„Paní, i slena?"

„Slena, umlkyn," odvtil setník. „První operní zpvaka jménem
-Diana dal Monte ..."

„Diana dal Monte?" opakovala slena rozpomínajíc se, zda-li to

jméno už kdesi slyšela nebo tla, a doložila po malinké pestávce : „Ach

ano, už vím, je to pvkyu, jež ve svt slaví hojn triumf. Ona si své

eské jméno poitalštila . . . Udlala slena dal Monte na vás hluboký

dojem ?

"

„Hluboký nikoli, ale velmi píjemný, sleno. Považoval jsem za jakési

dobré znamení, že byla první osoba, kterou jsem pi vstupu na eskou
pdu spatil, krásná dáma, a nemýlil jsem se : válené štstí pálo nám
posud mrou tém nevídanou a zejména naší armád, armád korunního



Ve velké dob. 741

prince, vyhrazen svtodjný in, že jsme vasným objevením se na bojišti

bitvu u Králové Hradce rozhodli."

„A v jiném ohledu nepovažoval jste to za dobré znamení?" vyzví-

dala slena Tereza, kterouž vojenské výklady hrub nebavily.

„Na jiné vci jsme, drahá sleno, nemli dosud ani asu pomýšlet.

Avšak jsem ochoten ono setkání na hranici u Kónigshanu považovati za

dobré znamení i ve smyslu vaší otázky, nebo, jak jsem již pravil, jste

vy, sleno, druhá dáma, s kterouž jsem se tu seznámil."

„A pjde-li vc takto dále . . .?"

„Neml bych, upímn eeno, pranic proti tomu; avšak — drahá

sleno — stoupání nezdá se mi již ani možným aneb aspo pravd
podobným."

„O ano, milý pane setníku I Bude-li vám Štstna píznivá, uvidíte

ješt docela jiné ženské. U nás je mnoho žen hezkých, nevíte?"
„Vím, sleno, vím, velmi ochotn! Vždy znám již ukázky . .

."

„Vy jste dosud nic nevidl, pane setníku! Teprv až se vás lidé

zde v echách pestanou bát, uvidíte nóbl-^gardu našeho pohlaví. V Praze,

v Praze, pane setníku!"

„Nevím, milá sleno, zda-li se vbec do Prahy dostanu. Válený
stav dle všeho dlouho již uepotrvá a já jsem na neuritou dobu k této

hrud zde pipoután. Pak mže pijíti rozkaz ku zpátenímu pochoilu

nejkratší cestou do Pruska. Jenom kdyby vyjednávání o mír a okupace

ech delší dobu se protáhly, seznal bych snad velebené vámi Pražauky.

Ale, upímn eeno, mn postaí, že seznal jsem vás ..."

„A slenu Dianu!" vpadla mu do ei Tereza.

„Zajisté, sleno," pisvdil ochotn setník; „avšak slenu Dianu
vidl jsem jenom kratinkou dobu; vás však budu asi míti štstí vídati

asto a seznati úpln ..."

„To jest: ueuznám-li za dobré opustit tuto farmu a usaditi se na
njaký as jinde," doložila slena. Setník pak namítl: „Kam pak byste

se, sleno, v této neklidné dob vypravila? Zde jste v úplném bezpeí
a také bez starosti o lidi vám nejbližší. Strach z nepátelské invase jste

již pekonala a požíváte zde v nadbytek ješt naší pímé ochrany."

„Nemyslete, pane setníku, že jsem na dm svého otce docela upoutána.

Mám ve Vlašimi tetku, otcovu sestru a budu od ní uvítána s otevenou
náruí. Bezpeí pak je v okresním mst zajisté vtši, než zde. O své

lidi se nebudu báti již proto, že jsou pod vaší ochranou."

„Pro pak byste, vzácná sleno, vlastn odsud odcházela?" otázal

se s patrnou úastí setník.

„Pro?" odvtila Tereza. „Rozvažte jen, pane setníku: dv mladé
dívky a dva cizí dstojníci pod jednou stechou ! Nezdá se vám, že bude
slušno, aby se dvata vzdálila?"

„Nezdá, sleno, nikterak nezdá ! Není pro to žádného dvodu, uebot
za prvé jsme my dva, kteí tu zstaneme, já a poruík liickert, lidé

naprosto estní, kteí nikdy nezavdají })odntu k njakému pohoršeni ani

píiny k nespokojenosti, a za druhé jsou mladé dámy nejbezpenjší
pod ochranou a dozorem svých rodi v doraé otcovském."
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„Vy mi nerozumíte, pane setníku! Nenapadlo mi ani na okamžik,

že byste snad vyboili z mezí zdrželivosti a slušnosti, jež vám ukládá

pohostinství estného domu, avšak jest také nebezpeí, pi nmž est
nikterak není ohrožena!"

„Te vám, sleno, opravdu nerozumím ..."

„To jest, vy nechcete nyní rozumt! Promluvím tedy uritji: ani

sebe bojovnjší a statenjší mužové a ani sebe lépe vychované dívky

nejsou naprosto pány svého citu— chápete pec? Nu sláva Bohu! Avšak
kdyby ani nebylo žádného nebezpeí, že by se nkdo z vaší nebo z naší

strany zamiloval, zstane pece nebezpeí — pomluvy."

„Oho, sleno drahá! To by nebylo možné žádné pohostinství a

vbec žádné spoleenské žití! V kterém pak dom nežijou pod jednou
stechou lidé svobodní?"

„Máte pravdu, pane setníku, žijou, žijou; ale to jsou klidné, pra-

videlné pomry a nyní je válka. Však nechme toho! Není píjemno
o takovýchto vcech mluvit. Mj úm\'sl není ostatn ješt pevný . . .

Poslechnme si radji, co práv pan major tatínkovi a matce vypravuje."

Rozmluvu sleny Terezy se setníkem Nordmannem poslouchali ostatní

jenom z poátku a zabrali se pak do jiné rozpravy. V tu chvíli pak,

kdy Tereza hovor s Nordmannem uzavírala, vykládal major o kritické

dob v královéhradecké bitv.

„Ano, pane hostiteli," pravil mimo jiné, „to byly pro nás okamžiky

svrchovan trapné. Po hrozné kanonád, která se po dvanácté hodin
s obou stran rozpoutala a ve kteréž nemén než tisíc dl ustavin houkalo

a spousty zkázonosných granát chrlilo, ana zatím vesnice Lípa, sted
rakouské bitevní posice, plápolem hoela, nastalo na naší stran trapné

stišení. Od pl osmé hodiny ranní byli jsme v ohni a nemli jsme ješt
ani nejmenšího úspchu. Naopak : jako hrozný pízrak dsila nás myšlenka,

že Beuedek s jádrem svého vojska a se svým hrozným dlostelectvem

ku pedu vyrazí, sted prince Bedicha Karla rozrazí a ješt k tomu
s levé strany nás svým pravým kídlem zaskoí . . . Asi v jednu hodinu

povolány v našem stedu do boje už reservy. Král Vilém sedl nedaleko

Bystice na koni a sledoval s trapným napjetím postup boje. Vojsko naší

reservy odložilo, ^—^jako se v této válce vždy iní, když na nepítele se

vrháme — pílby a tornistry a kráelo s jásotem kolem krále. Ale tvá
panovníkova se nevyjasovala, nebo o tetí naší armád, o armád korun-

ního prince, nebylo dosud ani potuchy a bez ní — byli jsme neodvratn
ztraceni. Co se s ní asi stalo? První prapory naší reservy zmizely za

Sadovou a Dohalicemi v lese. Úspchu ani ony žádného nebyly s to

docílit. Zatlaily sice rakouské vojsko, jež se bylo v lesíku Holé zahní-

zdilo, až na hoejší pokraj, ale v tu chvíli spustily strašné batterie

nahoe u Lípy zase zkázonosnou palbu; naši nemohli se v lese žádným
zpsobem udržet, ale ješt mén bylo jim lze proniknouti po táhlém,

holém svahu, po nmž dlové kule všemi smry voln lítaly, vzhru
k nepíteli. Prapor za praporem hnal se do ohn, hekatomby muž padaly,

ale marn : objevilo se zcela jasn, že ani reservy území toho uhájiti

nedovedou, že pruský sted na zad couvá a že mu hrozí nebezpeí, že

bude prolomen. V okolí krále Viléma projeveno mínní, že by se mla
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pchota z boje odvolat. „Ale co pak?" namítl na to král a místo odpo-

vdi nastala palivá pestávka ..."

„Pedstavte si naši situaci v té dob. Sted zvolna couval, s levé

strany hrozilo zaskoení rakouským vojskem a pravé kídlo nemlo dosud

žádného úspchu. Už byly v boji i reservy a posláno do ohn všechno

dlostelectvo, jež se nemusilo nutn držeti v poslední záloze, aby po

pípad pruským vojm krylo ústup. Slyšíte ? Ústup ! Naše batterie inily,

co jen mohly, avšak výborn umístných dlových mass rakouských umleti

s to nebyly. Vrchní velitelství pruské smiovalo se již s myšlenkou ústupu

:

jízda prvního sboru byla povolána, aby po pípad pijati mohla couvající

pchotu. Všechno kolem krále bylo strašn napjato a rozileno.*

Major oklepal popel s cigarra, napil se vína a pokraoval : „Jenom

Moltke byl kliden. Nechtl svoliti k žádnému obratu, jakoby byl tušil,

že musí pijíti pomoc. Jemu nechtlo do hlavy, že by klassický jeho

rozpoet mohl selhati a že by armáda korunního prince pedepsaný

pochod neprovedla. On odklusal stranou od družiny královy a rozhlížel

se s ledovým — mn zdálo se, že s tupým — klidem na mizerný postup

boje. Kouil zvolna a šetrn oharek doutníku, napíchnutý na sirce. V tom

picválal se strany hrab Bismarck s tváí hluboce zachmuenou — celé

jeho politické dílo viselo na žíni a k této blížila se už Benedekova šavle.

Nkolik nás dstojník sedlo v tu chvíli na koních nedaleko generála

Moltka. Cekali jsme na rozkazy. Hrab Bismarck piklusav k nám a

spativ, že Moltke kouí, rozveselil se patrn a pravil svému prvodci

:

,Moltke kouí — není ješt tak zle ! Ale dumlá oharek, musíme mu
pomoci !' Po tchto slovech bodl kon a již byl u Moltka a podával

mu rozevené pouzdro na doutníky. Za chvíli pak vraceje se ku králi

pravil už skoro vesele provázejícímu jej pánovi: ,Ml jsem už jenom
dv cigarra, jedno havanské a jedno sprosté. Nabídl jsem mu, aby si

vybral. Moltke mrskl jenom okem na pouzdro a sáhl s bystrozrakem

pravého vojevdce po — havanském. To sprosté vykouím já, ale až

dopadue-li dobe bitva.' —- My divili jsme se, že ídící náš ministr

najednou, z pouhého Moltkova kUdu takovou dvru erpá a nepestávali

jsme se — upímn eeno — chvti."

„Bylo-li vrchnímu velitelství tžko rozhodnouti se pro odvolání pchoty
nazpt za Bystici, jevilo se zrovna tak nesnadným úmysl ten provésti,

nebo vojsko naše, nemajíc ve svých massách ani tušení o kritickém

našem stavu, plálo bojovností a bylo by s velikou trpkostí vyslechlo

povel k ústupu. Ale bylo zle, okolnosti naléhaly a prese všechen Moltkv
klid zdálo se, že státi se musí smutné rozhodnutí."

„Generálové naši rozhlíželi se toužebn, plni nepokoje, po levém

obzoru, neobjeví-li se nkde známka, že korunní princ se blíží. Blížila

se zvolna druhá hodina odpolední. Vyjasnilo se na chvíli a tu spatili

jsme, že nkolik rakouských dl u Lípy se otoilo a na levé kídlo naše

pálí. To trhlo všemi kolem krále a roznítilo jiskru nadje. Moltke vyslal

ihned náelníka generálního štábu prince Bedicha Karla, generála jízdy

Hhetza na levé kídlo, aby vykonal obhlídku po pedním voji korun-

ního prince."

„Kanonáda houkala s obou stran dále, ale po korauuim princi ani

48
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slechu. Rozilení našich generál v okolí králov rostlo. Pchota v centru

odvolána z boje a také jízda stažena dohromady, aby bu ku stíhání

rakouského vojska pohotová byla aneb ústup pruských kolon kryla. Tu
však, byly již asi dv hodiny s poledne, vrátil se generál Rhetz z ob-

hlídky na levém kídle a pinesl radostnou zvs, že je korunní princ

už v boji zamstnán. Ta dla u Lípy otoila se prve pece už na špici

jeho vojsk ! Ihned zmnil se celý stav vcí ve front obou našich armád.

Palba rakouských dl znan ochabla, ježto se valná ást dl tch v jinou

stranu obrátit musila a v našich adách rozlehlo se nové, nadj eplné

volání : ,Ku pedu ! Ku pedu ! . . .' Nedotknuté dosud prapory záložního

vojska mohly se nyní plnou silou do boje vrhnouti, les Holá u Sadové

dobyt prudkým útokem a za krátko spatily ku pedu útoící naše pra-

pory tam nahoe ped sebou, na výšin u Lípy, kolonny korunního prince.

Byly ti hodiny a o pl páté bylo po bitv. Jásot našeho lidu nedo-

vedete si pedstavit!"

„Nezapomenutelný, velkolep dojemný obraz osvítilo mraky proni-

knuvší veerní slunce na královéhradeckém bojišti : na jihu od Lípy,

kdež se ped zrakoma divák rozevírá širý kraj k Probluzi a Hradci

Králové, stahovaly se obrovským polokruhem hlavní massy našeho vojska :

Porýané a Vestfálové, "Východní Prusové, Slezané, Pomoané, Branden-

burci a jak se všechny ty kmeny jmenují, jimž žezlo našeho krále vládne,

potem více než tvrt millionu bojovník, hrnuli se soustediv, s vla-

jícími prapory a záícími bodáky, za obrovského, jako píval moe burá-

cejícího jásotu k místu, kde kolem šedého krále kruh vítzných generál
stanul a vojsku nmými posuky díky vzdával.

K osmé hodin veerní byly bivouaky již zízeny a když soumrak

na zem se zaal sklánti, shromáždilo se znavené vojsko pruské v ohrom-
ných adách a zaplo, provázeno sbory pozoun, jako kdysi na bojišti

u Lipska, velebný hymnus: „Nun danket alle Grott!" (Te všichni Bohu
dkujte !) Potom pojedlo, kde co bylo sehnáno a uchýlivši se dle možnosti

pod plátné stíšky nízkých stan, oddalo se oblažujícímu spánku. Ne-

síslné bivouakové strážní ohn zaplály na spádné, vlnité pláni mezi

Sadovou, istovsí, Lípou, Rozbicemi, Stešeticemi, Probluzi, Mokrovousy
a Dohalicemi, a krom obasných výkik noních hlídek nebylo slyšeti

nikde ani hlásku."

„To vím, že mlo vaše vojsko po tom hrozném boji píjemnou
noc," pravil nehrub potšen Hímaly. „Vaše vypravování, pane majore,

je zajímavé, ale pro nás velmi smutné."

„Dovedu se do vašeho postavení vmyslit, pane hostiteli," na to zase

major, „avšak nezapomínejte, prosím, že vy Cechové nemáte žádné pí-

iny truchlit — vítzné Rakousko nebylo by ve vašem ústavním zápasu

nikterak povolnjším, než bylo do války — nyní máte vzácnou píležitost

odiniti si následky blohorské bitvy ..."

„Už zase, pane majore?!" zvolal nervosn Hímaly. „Smím-li prosit:

nezmiujte se nám již o tom!"

„Nevracel bych se k tomu, kdybyste nebyl poslancem, pane hostiteli

;

jakožto zástupce eského lidu máte povinnost pemýšleti o nynjším stavu

zem a o tom, co jsem vám již napovdl."



S. ech: Z Janova. 745

„Já ale opakuju vám, pane majore, opt a opt, že nás niím,

žádným slibováním a žádnými nabídkami nesvedete k proneve : my
stojíme dnes pevnji, než kdy jindy na výroku našeho vdce Františka

Palackého : ,Kdyby Rakouska nebylo, musili bychom si je utvoit !' Byli-li

jsme Rakousku vrni v dobách jeho štstí, zstaneme mu tím vrnjšími

v dob neštstí. Bute jist, pane majore, že tak, jako já, soudí dnes

celý národ eský!"
„Koím se ješt jednou vaší ctnosti, páni echové," pravil sarka-

sticky major, „ale vašemu politickému bystrozraku poklonu vzdát nemohu.

A nyní, pánové a dámy: nebyl by už as, jíti spát?"

Všichni souhlasili a sezení ukoneno malou disharmonií, která však

zdvoilosti obou stran nikterak nebyla na ujmu. (Pokraování.)

Z Janova.

Cestovní rta S. echa.

První, co jsem ráno

v Janov spatil oknem ho-

telu, byla mramorová postava

nejslavnjšího Janovana,

Krištofa Kolumba. Stojí tu,

open o kotvu, u nohou má
ženskou podobu, pedstavu-

jící Ameriku, a tyi alle-

gorické íigury hlavních jeho

cností obklopují podstavec

pomníku, na nmž jeho ro-

dišt hrd napsalo: „A Cri-

stoforo Colombo la Patria",

akoli své domovin špatnou

službu i)rokázal objevením

nového dílu svta, kteréž na

prospch Španlska a jiných

stát nemalou mrou pisplo
k oslabení námoního ob-

cliodu a tím i politické moci

starého Janova. Evrop cel-

kem, i lépe bílému plemenu,

pinesl arci objev Kolumbv
prospch ohromný, nech
by teba pessimisté tvrdili

s Ileinem, že pouze „náš po-

zemský žalá rozšíil a etz
prodloužil". Nejhe však posloužil objeveným Amerianm samým;
s trpkým úsmvem pohlížíte na kížek v ruce divošky, na pomníku
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k nohám Kolumbovým pitulené : Ano, šastní rudí brati jsou spaseni tak

dkladn, že brzy pesthuje se poslední z nich do království nebeského

!

Ješt jiný slavný syn Janova má v nm na Piazze Corvetto svj
pomník v nádherné zeleni palem, nedaleko jízdné sochy Viktora Ema-
nuela. Jest to Mazzini, který se zde r. 1809 narodil a po klopotném
život, ztráveném vtšinou ve vyhnanství a cele vnovaném ideálu sjedno-

cené a svobodné Itálie, na zdejším hbitov též odpoívá, kamž byla

jeho mrtvola r. 1872 z Pisy pevezena.

Již po krátké projíždce Itálií poznáš, že Vlaši velice milují po-

mníky a že jimi zejména rádi osvdují své vroucí vlastenectví. Krom
pomník zízených vynikajícím rodákm, vidíš tém v každém mst

Italské msteko.

italském rázovitou postavu Garibaldiho ve známém originálním kroji a

tlnatého Viktora Emanuela na koni, asto také pomníky obou ostatních

hlavních budovatel jednoty italské, Mazziniho a Cavoura. Vzácnou pak

pízdobou výrazných tch soch bývá mnohdy sad bujarých palem, kolem

nich zízený. I zde, kolem pomníku Kolumbova, naproti mému janovskému

hotelu, na malinkém námstí, kolem nhož stoupají budovy terasovit do

vrchu, zelenají se majestátní vjíe a chocholy obrovských list pal-

mových — —
Avšak napadá mi, že bude pedevším vhodno, abych pece nco

vyprávl o tom, jak jsem se do Janova dostal.

Pekroíš-li za Bolzanem (Bozenem) rozhraní nmeckého a vlaského

živlu, mní se všechno rázem. Pravda, že Itálie vysvlékla se již bezmála
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ze svého národního kroje a že pod nivellujícím válcem moderní civilisace

ztratila valnou ást i jiných svých zvláštností; ale pes to jeví všude,

i pod nejtlustším nátrem všeevropské kultury, svj vlastní typ, který

bije cizinci do oí za každým krokem. Hned v Tyrolsku, první vlaskou

stanicí, zaíná jiný svt.

Trentino tíhne k ItaUi nejen tužbami svých Italienissim, ale celým

svým vzhledem a životem. Není tu ani teba hledati na map áru dlící

oba národní živly —• sama píroda vyznaila ji co nejosteji a nejzetel-

nji. Pravda, jižnjší vegetace zaíná již v Bolzansku, ale tu stoupá ješt

vysoko do strání alpských zele les, která t s rannou luní zelení

v údolí provázela celým severním Tyrolskem; pojednou octneš se však

uprosted krajiny, v níž jakoby ohromná bitva byla vyholila všechen

lesnatý porost s okolních horských strání, nahé kamenné kolosy strmí

do výše a stesk by t pojal v té divoké skalní pustin, kdyby zrak ne-

smekal se dol, na dno údolí, kde jako náhradou spatuješ již smavou

zele v sadech, které severnji nad Bolzanem ukazovaly dosud (bylo

teprve 24. bezna) jen ernavé sít holých vtví; spatuješ vn zelený

vavín s jeho nevadnoucími druhy, první zelené obláky neb alespo

chmýí i na stromech našinských, a celé údolí jest jediná vinnice, která,

tebaže dosud bezlistá, už ti vodí na mysl píští nádheru bujného sma-

ragdového vncoví a tžkých rznobarevných hrozn. Ale jedva že zrak

popolétne opt výše, znovu jímá t stesk z holosti všech tch skalních

sráz a hrotitých heben horských kolkolem: ty tam jsou severotyrolské

krásné lesy, jež sáhaly vysoko vzhru po bocích blohlavých alpských

velikán, ty tam zelené pastviny s idyllickými salašemi, pívtivé domky
s devnými, kamením zatíženými stechami, rozptýlené po stráních kolem

kostelíka se špiatou, zelen natenou vží — zde vidíš jen sivé nebo

hndé skalní srázy a hbety, na nichž tu a tam fantasticky se rýsuje

stejn hndá neb šedá zícenina. Scenerie zmnila se úpln, jsi v naprosto

jiném kraji, jsi na pd vlaské.

Z poátku nepsobí ta zmna pízniv : zaráží t nejen pustota tch
holých skal, i všechno ostatní jeví se ti zpustlejší a zanedbanjší. Všimneš

si prvního vlaského domku: je bez omítky nebo s omítkou do polovice

opadalou, zdivo plno rozsedlin, okna s rozbitými nebo zcela vytluenými tabu-

lemi, spuchelé a zpola z rámu vytržené devené žaluzie chystají se

k pádu do špíny a neesti zpustlého dvorku. Všechno je vetché, otluené,

špinavé, na spadnutí. Jaký kontrast k tm istotným, spoádaným, útulným

barákm tyrolským i bavorským ! A vlaská ves je hust sražená hromada
samých takových rozbitých a špinavých domk, z nichž jeden jsem vy-

líil shora; když ji vidíš poprvé, zdá se ti, že si práv odbyla zem-
tesení a že se v píštím okamžiku snad sítí docela. Avšak druhá, tetí,

všechny ostatní nejsou jiné. Pokládal bys každou za opuštnou rozvalinu,

kdybys nevidl v tch špinavých dvorcích mezi hadry a veteší lidské po-

stavy, mnohdy stejn špinavé a zanedbané. A znenáhla poznáváš, že i ty

domnlé zíceniny, které jsi vidl tu a tam na výstupcích a hbetech
holých skal, byly rovnž zcela obyejné vlaské ddiny, mstyse a msteka.

V líení svém nepepínám ; takovým dojmem skuten na mne p-
sobily první pohledy na krajinu vlaskou. Ovšem teba znovu upozorniti,
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že spatil jsem ji tehdáž v prvních teprve zaátcích jara, kdy ješt zele

v údolí bylá pec jen chudá, kdy zde v Trentinu nerozvily se ješt nád-

herné kvty jižního rostlinstva, kdy také obloha ješt se kabonila a slunce

co chvíli zimomiv se skrývalo, za deštivými mrany ... „O dva plné

msíce se nám letos opozdilo jaro," pravil mi pozdji kterýs Italián.

Ale i tak zaal jsem brzo jiným okem pozorovati italský kraj. Ta

irá holost skalních strání a heben zaala mne zajímati práv ostrou

výrazností svých rozmanitých obrys a ponurou jednobarevností kamenných

tch mass, k nimž tím úinnji se družila romantika tu onde strmících

starých vží a onch blošedých, tak živ na zíceniny upomínajících

ddin. Pravil jsem si : Pus z mysli krásu našich lesnatých chlum a

všechny ty známé severní obrazy ; nech porovnávání a pozoruj zde ten

jiný svt o sob, jakým práv jest, s rozdílnou zase povahou, s krásami

opt zcela jinými. Jak živji zde na píklad vyniká, práv z té holosti,

každý osamlý štíhlý kužel tmavých cypiší, jak tší každá skupina strom,

jakým kontrastem odráží se od pustého pozadí nkterý pahorek zcela

zelení porostlý, s cypišovou alejí, vedoucí rozkošným sadem vzhru k py-

šnému panskému sídlu, zbudovanému svérázným slohem italským ! Když
pak další cestou k jihu pokroilejší a každým dnem pokraující vegetace

zaala ty zubožené italské domky obklopovati vždy hustjší zelení, když

zardívaly se mezi nimi kvty broskví a svítily rudozlaté pomerane i bledo-

zlaté citróny, když zdi a stechy leskly se v lahodných paprscích jižního

slunce: tu zapomínal jsem pozorovati jejich schátralost a pijímal konen
i jejich špínu zkrátka jako nezbytné píslušenství originálního celku. Ba,

když jsem u Caserty, mezi Éimem a Neapolí, spatil nkolik rozptýlených

vesnických domk, jež bh ví jaká reformatorská ruka poádn upravila

a ist natela shry dol ervenou barvou, neubránil jsem se soustrast-

ného úsmvu — pipadalo mi to jako nemístné smšné líidlo i pomyslil

jsem si : Jenom necht italskému domku popraskalé stny a rozbitá okna,

vyvšené hadry a špinavý dvorek, které patí k jeho pravé, vlastní

fysioguomii práv tak jako jeho vysoký, úzký kamenný trup a piploštlá
cihlová stecha!

A když jsem se konen vracel k rakouským hranicím, nastádav
si v pamti dlouhou adu rzných krajinných obraz, ovšem vtšinou jen

letmo z okna železniního vlaku zachycených : zde holé šedé hory s fan-

tastickými zíceninami a vysoko strmícími prastarými msty, tu zase

zelená smavá údolí, všecka posetá domky a letohrádky, svítícími jako
husté bílé teky ješt z daleké modré dálky, tam šíré roviny, prostoupené
jen dlouhými adami štíhlých cypiš nebo tenkými pásmy hrdých pinií,

jichž kmeny jsi nkdy v dáli sotva postehoval a jichž rovn rozložené,

jaksi rounovit kypré a zaokrouhlené koruny se mi pak jevívaly jako
ve vzduchu plující ostrovy tmavého mechu, onde zase nekonené vinnice,

od jichž erstv zryté pdy s neobyejnou svžestí se odrážely rumnué
a snžné obláky kvetoucích vtví broskvových a mandlových, jinde návrší

celá obalená stíbrn sivým listím oliv, že bezdky vzpomínal jsi biblické

hory olivetské, a jiné i jiné výjevy — a když tu ješt jako na rozlou-

enou, u Counegliana, ukázala se mi nejlíbeznjší krajina, jakou lze po-
mysliti, smaragdová zele pahork, posetých malebnými zámky a villami,
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všude samý kvt a za tím v pozadí nepehledný, kolosální vnec záících

snhových vrchol alpských — tu poklonil jsem se v duchu apenninské

zemi a piznal jí: „Ano, jsi skuteno krásná. Postrádáš leckterého pvabu
našeho severu, zejména jeho šírých, hustých les, po tvých mandloových
kvtech a ranných pomeraních tším se s neosláblou touhou na druhé

letošní jaro, tam ve své domovin, na jaro snad mén skvostné a ohnivé,

avšak plnjší a pítulnjší v bílé a ržové záplav svých prostých kvt
tešových, hrušových a jabloových ; ale ty máš zase jiné vnady, zvláštní

svj pvab, jsi krasavice po zpsobu svém vlastním!"

A jako krajina, jako stavení, má také obyvatelstvo svj osobitý ráz,

kterýž i tam, kde nosí bezvadný francouzský frak nebo robu nejposlednjší

mody, projevuje se tváností, výrazem, posunky, celým konáním a chováním.

Avšak což mohu o tom vyprávti já, jeden z té legie živých „vlk",
kteí z jara nkde u Aly vlétnou do Itálie, prolétnou ji víivým obloukem,

pesn vymeným v dotyném okružním lístku, a vylétnou z ní pak zase

nkde u Pontebby s plnou hlavou italských „dojm a zkušeností", jimiž

pak dlouho oblažují své známé neb dokonce široké tenástvo. Krouží

a frí takových vlk po Itálii celá spousta všemi smry, mihají se všude

kolem tebe, vrážejí do tebe na perronech a v hotelech, že je ti až úzko

v divokém hemžení všech tch píštích dkladných znalc Itálie. Štstí

ješt, že pak doma z kollegialních ohled netou jeden cestopisy druhého,

a proto nemusíiu se snad ani já báti oprav a vyvrácení mých hlubokých

italských pozorování z oken rychlíku. Nejdkladnjší jsou arci mé studie

v oboru italského železnictví, ueboC jako valná vtšina cestovatel po

apenniuském poloostrov nevylezl jsem na své italské cest tém ani

z vagónu.

Také železnice italská má své zvláštnosti. Pejedeš-li hranice, nej-

prve ti padne do oí zmna železniních domk a jejich živé stafáže.

Domky jsou chatrnjší a hlídai také — vlastn bych ml íci hlídaky, nebo
hlída spatil jsem na té celé železniní projíždce od Aly do Neapole

a zpátky do Pontebby pramálo. Tém vždy stála ped strážním domkem
zpíma jako voják ženská s ošumlým služebním kloboukem, naraženým
pes šátek obalující její hlavu nebo prost na erných, více i mén
rozcuchaných vlasech, a napahovala vodorovn ped sebou njaký veliký

roubík — tento záhadný nástroj a nápis na promaštné stužce klobouku

(ostatn asto presentovaly i s holou hlavou) byly jedinou úadni známkou
na tom zcela neúadním zjevu, jenž vodil mnohdy spíše na mysl straši-

delnou romantiku noci íilipojakubské. Zídka vidl jsi na nich istou a

neroztrhanou sukni, ješt ideji trochu ženského pvabu a jen jednou

zamihly se mi pod tím kloboukem v hezké opálené tvái dv takové

ohnivé erné oi, o jakých snívá tourista, vydávající se na resty po

slunném jihu.

Vnitní úprava voz nebývá také skvlá. V druhé tíd jest sice

povlak kožený neb jiný, ale o istotu jeho a ádný stav dbá se práv
tak málo jak o nepromokavost stechy. Mn alespo pihodilo so dva-

kráte, že neekaná dkladná sprcha vyhnala mne s mého místa — pi-
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voláte-li k tomu konduktéra, pesvdí se vážným ohledáním o skutenosti

vady, naež pokrí ramenem a zmizí se soucitny-m pohledem na pro-

moklého pasažéra. I jinak nestarají se prvodí vlaku hrub o cestující;

sednouti mžeš si ve své tíd do vozu a na místo, kde se ti líbí, a je

to vru lepší nežli u nás, kde prvodí asto do jednoho vozu nacpou

lidi jako slanek, kdežto jiné vozy zstanou úpln prázdny nebo hostí

nkterého protžovaného i štdejšího jednotlivce. Konduktor vlaský ne-

stará se ovšem také, kdy a kde vystoupíš; ale za to provolává pokaždé

jméno stanice tak zvun a tolikrát, že jen hluchý lovk mohl by ji

promeškati.

Hlasy konduktér hned cestovatele pesvdují o pednostech libo-

zvuné Vlastiny. Již z chlap ectví vtloukala se nám nmina a slavné vlády

rakouské starají se svdomit, aby s ní našinec zstal ustavin ve

styku, ne-li jinak, alespo prostednictvím blanket c. k, pošty a všeho

ostatního, co honosí se úadním znakem rakouským, a pece musím vy-

znati, že rozuml jsem nmin, jak ji na p. bavorští konduktoi

kiklav drmolili, jenom napolo. Za to jak zeteln a jasn znlo pro-

voláváni stanic v Itálii ! A jak drazn i zpvn zárove znívalo též

jejich „partenza!" (odjezd) a „pronti!" (hotovo).

Jinou zvláštností italských železnic jest, že druhá tída má mnohem
demokratitjší ráz. Nesmíš se diviti, vstoupí-li do ní asem žena s ve-

likým košíkem, vypadající jako hokynáka nebo tverolístek rozjaeuých,

hlun zpívajících mužil, zcela se podobajících poestným honákm. Ale

pes to vše zdají se mi pohrdlivé úsudky mnohých i o druhé tíd
italských vlak ponkud pepjaty, a ovšem uznávám, že tu lovk
mnohdy bolestn postrádá vybrané elegance a duchaplné zábavnosti

obchodních cestujících, kteí tak velice zpíjemují „lepšímu obecenstvu"

jízdu po našich železnicích.

A na konec ješt jedna maliká zvláštnost : všude vystaíš se svými

eskými hodinkami, ale na italských železnicích mohou t nkdy šeredn
oklamati. Nemyslím snad njakou tu hodinku, o kterou se vlak nkdy
opozdí (mohl bych o tom i ze své krátké italské zkušenosti ledacos

vypravovati), ale hodinky tvé mají zde píliš málo hodin. Ciferník italských

nádražních hodin má sice také jen 12 íslic, ale v jízdních ádech a jinak

na železnicích poítá se hodin 24, pi emž zaíná se jednou hodinou

v noci a ísluje se bez petržení dále až do píští plnoci. Akoliv jsem

tu zvláštnost již doma z „Prvodce" seznal a dobe na ni dával pozor,

stalo se mi pece, že jsem se jednou po poledni dal dovézti na nádraží

a po dlouhém marném ekání nikterak nemohl býti pesvden, že žádný

vlak ve 2 hodiny neodjíždí ; teprve když jsem na dotvrzení svého pe-
svdení podal železninímu úedníku svj vlaský jízdní ád, vyšlo na

jevo, že jsem na prožluklou tyiadvacítku zapomnl, že vlak vyjíždí

ovšem ve 2 hodiny — ale po i)lnoci, kdežto naše druhá hodina odpoledni

je na italské železnici hodinou trnáctou.

A skorém mohl bych mluviti ješt o je^né zvláštnosti : zdá se,

jakoby vlaské železnice mly obzvláštní zálibu v tunelech. Alespo jsení

za celý snad život neprojel tolikráte tunelem, jako za ten msíc italské

cesty. Na trati od Turína do Tisy nechybí mnoho do plného sta tunel,
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tak že ti pipadá, že jedeš vlastn útrobami zem a jenom na chvilku

že se vždy jako v optickém divadle objevují peletavé obrazy rozkošného

nadzemí — krajina podél té trati jest po vtšin pekrásná. Xa první

polovinu té trati, z Turiua do Janova, pipadá 24 tunel (mezi nimi

nejdelší v celé Itálii u Ronca), tak že se v okn vagónu mibají jen jako

letem stále jiné úryvky horské scenerie apenninské : te hluboké, divoce

rozeklané skalní údolí s kypící dole bystinou, te zase hust sražené

šedivé domky njakého msteka, vysoko na hbet hory, nyní opt leto-

hrádek uprosted jasné zeleni, promíchané temnými obelisky cypiš.
Letohrádky pozdji houstnou a jsou ím dále pvabnjší, až konen
v nastávajícím šeru objevuje se na levo obraz, pipomínající celou roman-
tiku stedovku: vysoko na vrcholech holých skal šedé, malebné tvrze,

náležející k opevnní janovskému. Pak vjíždíme do Sanpierdarena, již

jakéhosi pedmstí janovského, jehož vysoké, pti až šestipatrové domy
nás pekvapují v posledních paprscích sluneních ním z brusu novým

:

nevíme svým oím, vidouce na všech stranách, v úhledných prelích,
po balkonech, pode všemi okny, zkrátka všude po všech tch již velko-

mstských budovách rozvšeny jagrovky, košile, ubrusy, povlaky, kapes-

níky, punochy, slovem prádlo „všeho druhu", které tu vesele na šrách
a bidlech vlaje jako prapory pi slavnostní výzdob msta. Zase italská

zvláštnost

!

Na to vlak ponouje se opt do tunelu a za krátko rozléhá se

konduktérovo zvuné „Genová!"

Tak jsem tedy pes Veronu, Milán a Turin — zastávky v tchto
mstech nenáležejí do mého nynjšího programu — pijel do starého

emporia na moi stedozemním. (Pokraování.)
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